
KOTO SAI GON
TRAINING RESTAURANT

KOTO SAI GON     TRAINING RESTAURANT    
19 NGUYEN DINH CHIEU - DAKAO WARD - DISTRICT 1 - HO CHI MINH CITY - VIETNAM



PROVIDING HOPE
TO VIETNAM’S AT-RISK AND DISADVANTAGED YOUTH

“ KOTO PROVIDES EMPOWERMENT, 
A SAFE LEARNING AND TRAINING ENVIRONMENT, 

PROFESSIONAL SKILLS AND BOTH CAREER AND LIFE KNOWLEDGE.
OUR TRAINEES PROVIDE SMILES ”

MANG ĐẾN HY VỌNG CHO NHỮNG THANH THIẾU NIÊN
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ở VIỆT NAM

KOTO stands for “Know One, Teach One”- learning should be passed on, knowledge is 
there to be shared. This is the essential idea of KOTO’s Founder, Jimmy Pham, a Viet-
namese-Australian who over 17 years ago opened a training centre in hospitality in 
Hanoi, giving disadvantaged youth the opportunity to learn and thrive to succeed in 

their lives and future.

The young people serving your food and drink and cooking your meal today are KOTO 
trainees. At the end of their two-year training program at KOTO, our trainees receive an 
accredited, internationally recognised certificate in hospitality which allow them to 
secure a stable job in five-star hotels and restaurants world wide. So far, nearly 1,000 

young people have graduated from KOTO and their lives changed for the better.

Please visit our website to know more about KOTO at www.koto.com.au
Để biết thêm chi tiết về KOTO, vui lòng ghé thăm trang web tại www.koto.com.au

KOTO là từ viết tắt của “Know One, Teach One”, được dịch sang tiếng Việt là “Biết Một, 
Dạy Một”- Việc học phải được truyền đạt, kiến thức cần được chia sẻ. Đây chính là ý 
tưởng cốt yếu của Người sáng lập, Anh Jimmy Phạm, Việt kiều Úc, người cách đây hơn 
17 năm đã lập ra Trung tâm đào tạo về ngành nhà hàng khách sạn ở Hà Nội, với 
mong muốn đem lại cho những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn cơ hội để 

học tập, phấn đấu và thành công trong cuộc sống và tương lai của mình.

Ngay hôm nay khi bạn tới đây, những người trẻ đang phục vụ bạn đồ ăn và thức 
uống một cách đầy đam mê này, họ chính là học viên của KOTO. Sau khi hoàn thành 
chương trình đào tạo trong vòng 2 năm tại KOTO, các em học viên sẽ nhận chứng chỉ 
nghề quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng và hoàn toàn có khả năng làm việc tại 
các nhà hàng và khách sạn 5 sao trên toàn thế giới. Đã có gần 1000 học viên KOTO 

tốt nghiệp, họ đã và đang thay đổi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

JIMMY PHAM - KOTO FOUNDER

THE GREATEST THANKS YOU CAN RECEIVE IS TO ONE DAY 
SEE THAT PERSON STAND ON THEIR  OWN TWO FEET AND BE IN A 

POSITION TO HELP SOMEONE ELSE.



STARTER / KHAI VỊ
Choice of / Lựa chọn

Chargrilled prawns and coconut heart shape salad with Vietnamese herbs, 
roasted peanuts and sesame crackers

Gỏi củ hũ dừa với tôm nướng, rau thơm và bánh tráng mè

Or / Hoặc

Australian beef rolls with local herbs and spring onion sauce
Phở cuốn bò Úc với sốt dầu hành

MAIN COURSE / MÓN CHÍNH
Choice of / Lựa chọn

The southern comfort claypot, pork belly and prawns, local herbs and grilled chili
Tôm rim thịt ba chỉ với ớt nướng, rau thơm

Or / hoặc

Wok fried beef with Phu Quoc’s black pepper
Bò xào tiêu đen với ớt chuông Đà Lạt

Sweet and sour soup with clams, star fruit and dill
Canh nghêu nấu với khế và thì là

Small Steamed rice / Cơm trắng chén nhỏ

DESSERT / TRÁNG MIỆNG

Pandan coconut brûlée, garnished with shortbread and grated coconut
Bánh kem nướng Brule hương vị dừa và lá dứa

KOTO SET MENU 328

 CHEF’S RECOMMENDATION
GỢI Ý CỦA BẾP TRƯỞNG

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

   

KOTO
MENU



STARTER / KHAI VỊ
Choice of / Lựa chọn

Fresh “Tropical” pork and prawns spring rolls with pineapple served 
with a soy peanut sauce

Gỏi cuốn tôm thịt với thơm và sốt tương đậu

MAIN COURSE / MÓN CHÍNH
Choice of / Lựa chọn:

Wok fried baby squid with sate, pineapple, tomato, cucumber and herbs
Mực xào chua ngọt với sốt sa tế và rau củ

Or / Hoặc:
Pork ribs and taro soup with coriander 

Canh sườn non khoai môn với rau ngò gai

Small Steamed rice  / Cơm trắng chén nhỏ

DESSERT / TRÁNG MIỆNG

Chili favored chocolate tart, mango sorbet, crispy green rice topped with cherry
Bánh Sô cô la hương vị ớt ăn kèm với kem xoài và cốm chiên giòn

SAI GON SET MENU 218

 CHEF’S RECOMMENDATION
GỢI Ý CỦA BẾP TRƯỞNG

KOTO
MENU

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

   



 CHEF’S RECOMMENDATION
GỢI Ý CỦA BẾP TRƯỞNG

SET MẸT - KOTO SIGNATURE

Set Menu for 2 people| Set dành cho 2 người: 356,000 VND
Set Menu for 4 people| Set dành cho 4 người: 678,000 VND

MENU 

Stuffed Pork and snail steamed with lemongrass, red pickled cabbage 
accompanied with a ginger dipping sauce 

Ốc nhồi thịt với sả ăn kèm sốt gừng và bắp cải tím muối
                                               

Beef roll in fresh noodles, with Australian beef, paddy herbs and spring 
onion sauce 

Phở cuốn bò Úc với sốt dầu hành  
                                                                                                                   

Green mango salad with peanut, paddy herbs & sesame rice crackers  
Gỏi xoài xanh, rau thơm bánh tráng mè và sốt chua ngọt

Crispy duck wontons with kumquat dipping
Bánh gối nhân thịt vịt chiên giòn, ăn kèm sốt quả tắc

    
Fancy Salt and pepper rice field frogs

Ếch đồng rang muối sả
                                                                                                 

Chef’s style pork satay skewers with sesame and coconut
Thịt heo xiên nướng với sốt satay

                                           
Lotus fried rice wrapped in lotus leave

Cơm chiên hạt sen gói trong lá sen
                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

   

KOTO
MENU



                                       MÓN KHAI VỊ / NIBBLIES

Stuffed pork and snail with lemongrass, purple cabbage and ginger 
dipping sauce 
Ốc nhồi thịt với sả ăn kèm sốt gừng và bắp cải tím muối                                                                                                        
                                               
Traditional Guacamole and shrimp rice crackers
Sốt bơ dằm với bánh phồng tôm kiểu Mexico 
                                                                                                                   
Chicken satay skewers, pineapple, Vietnamese herbs and fresh noodles 
Gà nướng sốt sate ăn kèm thơm, rau thơm và bún                                                                                           

Deep fried spring rolls with shrimp and pork, served with dipping sauce
Chả giò Sài Gòn với tôm, thịt và nước chấm
    
Australian beef rolls with local herbs and spring onion sauce
Phở cuốn bò Úc với sốt dầu hành 
                                                                                                 
Classic grilled beef in betel leaves with tamarind and young soy sauce
Bò cuốn lá lốt nướng truyền thống với sốt me
                                           
Fresh “Tropical” rolls with pork, prawns and pineapple in a soy peanut 
sauce
Gỏi cuốn tôm thịt với thơm và sốt tương đậu

KOTO tasting platter: beef betel leave, smoked eggplant salad, steamed
pork and snail, Saigon style deep fried spring rolls
Sự kết hợp khai vị của KOTO gồm: Bò lá lốt, Gỏi cà tím, Ốc nhồi thịt và 
chả giò Sài Gòn                                                                                                                    

                                                                                                                                                            

98

88

118

98

98

98

108

158

VND

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

   

KOTO
MENU



  ASIAN MAIN COURSES / MÓN ĂN CHÍNH THEO PHONG CÁCH CHÂU Á

Ha Noi Bun Cha and Cha Gio Saigon - Grilled pork, fresh noodles, 
fried spring rolls, herbs, pickled vegetables and dipping sauce  
Sự kết hợp Bún chả Hà Nội với chả giò Sài Gòn                        

Wok tossed beef served with fresh noodles, bean sprouts, Vietnamese 
herbs, roasted peanuts, and chili garlic dipping sauce  
Bún bò trộn kiểu Nam bộ với rau thơm, đậu phộng và nước chấm                                                                                                                             

Hue’s style spicy noodles soup, slow cooked pork hock, beef shark and
pork sausage 
Bún bò H uế truyền thống

Five spiced BBQ pork ribs, Vietnamese “kim chi” and spicy sate sauce
Sườn heo nướng ngũ vị với sốt sa tế 

BBQ pork with grilled pineapple and paddy herbs and sesame seeds  
Heo nướng với trái thơm ăn kèm với rau thơm và hạt mè

Chef’s style salt and pepper chicken, lemongrass soy sauce, red pickled 
cabbage   
Gà rang muối sả ăn kèm với bắp cải tím muối và sốt nước tương sả

Wok fried frogs with tamarind sauce, pineapple, sate, capsicum and 
betel leaves 
Ếch xào me và sốt sa tế kèm thơm, lá lốt và ớt chuông 
                                     
Wok fried baby squid with sate, pineapple, tomato, cucumber and herbs 
Mực xào chua ngọt với sốt sa tế, rau củ, thơm  và các loại rau gia vị 

148

118

118

128

128

128

108

238

KOTO
MENU

VND

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ



118

138

128

138

138

128

148

VND

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

       ASIAN MAIN COURSES / MÓN ĂN CHÍNH THEO PHONG CÁCH CHÂU Á

Wok fried chicken with cashew nuts, bell pepper and onion
Gà xào với hạt điều, ớt chuông và hành tây  

Wok fried duck with onion, capsicum, coconut cream and basil 
Vịt xào húng quế, ớt chông và nước cốt dừa

Wok fried beef with Phu Quoc’s black pepper and Dalat’s capsicum
Bò xào tiêu đen Phú Quốc với ớt chuông Đà Lạt

Braised beef with lotus roots, cinnamon, fragrant herbs and grilled chili  
Bò hầm  ngũ vị với củ sen 

The southern comfort claypot, pork belly and prawns, local herbs and 
grilled chili
Tôm rim thịt ba chỉ với ớt nướng, rau thơm 

Baked fish in banana leaves with dill, onion, ginger and chili  
Cá chẽm ướp thìa là, hành tây, gừng, ớt bọc trong lá chuối nướng

Seafood fried rice with dill and pickled veggies
Cơm chiên hải sản với thì là, sốt tương sả phục vụ trong quả thơm

KOTO
MENU



178

348

158

158

268

148

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

      WESTERN MAIN COURSES/ MÓN ĂN CHÍNH PHONG CÁCH CHÂU ÂU

KOTO’s special beef burger, betel leaves, star fruits, chilli mayo 
accompanied with Brava taro     
Burger bò lá lốt với pho mai cheddar, sốt mayo cay và khoai môn                                                                                                                                                               

Char-grilled 220g Australian strip loin steaks with blue cheese sauce, 
lentil salad and cabbage                                              
220g bò Úc nướng ăn kèm sốt pho mai xanh, sa lát đậu lăng và 
bắp cải nướng                        

Pan fried barramundi with white beans and chorizo, compounded
butter, fennels and orange salad  
Cá chẽm áp chảo ăn kèm với đậu hầm xúc xích, bơ hương vị cá 
trống và sa lát củ thì là                

BBQ chicken club sandwich, BBQ chilly mayo, guacamole and 
crinkle chips 
Bánh mỳ kẹp với thịt gà, sốt bơ dằm và khoai tây chiên

Fettuccini carbonara, bacon, cream, garlic, and Parmesan cheese
Mỳ Ý fettuccini với sốt kem, bacon và phô mai Parmesan

Spinach gnocchi in rich tomato and meatball sauce   
Mỳ Ý gnocchi ăn kèm với sốt cà chua thịt viên

KOTO
MENU

VND



                                                       SIDE DISHES / CÁC MÓN ĂN KÈM
 
Wok tossed bokchoy, oyster sauce and shitake mushroom                                                                
Cải thìa xào nấm, tỏi và sốt dầu hào                                                                                                                                                               

Wok tossed morning glory with garlic                                              
Rau muống xào tỏi                       

Pork ribs and taro soup with saw tooth coriander                                                                                   
Canh sườn non khoai môn với rau ngò gai              

Sweet and sour soup with clams, star fruit and dill
Canh nghêu nấu với khế và thì là 

Small Steamed rice
Cơm trắng chén nhỏ      
                   
Large Steamed rice
Cơm trắng chén lớn

Small Fresh noodles 
Bún tươi chén nhỏ 

Large Fresh noodles 
Bún tươi chén lớn                                                                                                
                                          

  

KOTO
MENU

68

68

98

78

18

18

30

30

VND

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ



KOTO
MENU

                                             VEGETARIAN COURSES
 
Traditional Guacamole and shrimp crackers                  
Sốt bơ dằm với bánh phồng tôm kiểu Mexico                                                                                                                                                                                                                                              

Brava Taro, BBQ chilli mayo with preserved black beans                                                                                                                                          
Khoai môn chiên giòn kiểu Tây Ban Nha                                                                                         

Coconut heart shape salad with fragrant herbs, peanuts, sesame 
crackers 
Gỏi củ hũ dừa với  rau thơm và bánh tráng mè                                                                                         

Banana blossom salad, Vietnamese herbs and nuts 
Gỏi hoa chuối truyền thống với rau thơm và các loại hạt 

Smoked eggplant salad, pomegranate with sesame rice crackers  
Gỏi cà tím xông khói chay với hạt lựu trên bánh tráng mè                                                             

                           VEGETARIAN MAIN COURSES / MÓN CHÍNH CHAY 
 
Smoked eggplant claypot, shitake mushroom, Okra, Perilla leaf and 
silken tofu                 
Cà tím kho tộ chay với nấm đông cô, tía tô và đậu hũ                                                                                                                                                              

Sautéed pumpkin with peanuts and basil                                                                                                                                          
Bí đỏ xào với đậu phộng và húng quế 

Sautéed eggplant with ginger soy sauce and basil
Cà tím xào với sốt tương gừng             

Wok tossed okra, oyster sauce, tomato and mushroom
Đậu bắp xào nấm, cà chua và sốt dầu hào

                        

           

78

78

98

98

98

98

98

98

108

VND

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ



78

68

68

58

58

KOTO
MENU

VND

Prices are in '000 and subject to 10% VAT & 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

                                        DESSERT / MÓN TRÁNG MIỆNG

The inspiration for our desserts comes from the street snacks abundant everywhere
in Vietnam with a touch of our French influenced dessert technique.
Món tráng miệng của KOTO được lấy cảm hứng từ món ăn nhẹ ở khắp mọi nơi trên 
đường phố tại Việt Nam và sự kết hợp với kỹ thuật làm bánh tráng miệng của Pháp.
 
Chili favored chocolate tart, mango sorbet, crispy green rice topped 
with red cherry
Bánh Sô cô la hương vị ớt ăn kèm với kem xoài và cốm chiên giòn       
                          
Pandan coconut brûlée, garnished with shortbread and grated coconut
Bánh kem nướng Brule hương vị dừa và lá dứa                         
                                           
Seasonal fruits with coconut foam accompanied with a raspberry sorbet 
and honeycomb 
Hoa quả trộn với sốt dừa, kem quả mâm xôi và đường honey comb      

Crème caramel, roasted pineapple and homemade young coconut ice cream 
Bánh Flan với kem dừa và trái thơm nướng

Wild black sticky rice with yoghurt and mango                                           
Sữa chua nếp cẩm với xoài 



50

45

95

68

55

58

40

48

50

55

55

BEER

Saigon Special 

Larue                                                                                                                    

Tiger, Heineken

Heineken Draught                                                                                                              

SOFT DRINK

Pepsi, Pepsi Light, 7Up, Tonic, Soda, Aquafina Mineral Water

Alba Sparkling Water

FRESHLY SQUEEZED JUICE 

Orange, Carrot, Pineapple, Guava, Passion fruit, Lime, Kumquat, Watermelon  

TEA 

Jasmine, Green tea, Chamomile, English Breakfast, Earl Grey, Lotus tea 

ITALIAN COFFEE

Espresso, Cappuccino, Macchiato, Latte, Americano, Hot/Iced Chocolate

Vietnamese Black Coffee

Vietnamese Coffee with Condense Milk

                                                                                                                                               

VND

Prices are in '000 and subject to 10% VAT and 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

KOTO
DRINKS



SMOOTHIES & LASSIES 
KOTO Smoothie - Banana, mint leaves, passionfruit and condense milk
Tropical Smoothie - Pineapple, passionfruit and condense milk
Lassie - Yoghurt and your choice of Mango, Banana, Pineapple, Watermelon
                                                   

VND

80

 168

 168

COCKTAILS CLASSIC 
Margarita - Tequila, Cointreau, Lime
Mojito - Bacardi rum, Lime, Mint, Soda water
Caipirinhia - Cachaca 51, Lime wedges
Caipirioska – Vodka, Lime wedges
Cucumber Sling – Gin, Apple, Cucumber, Lime
Coconut Martini – Vodka, Coconut milk, Pineapple
The Sour – Whisky/Amaretto, Lime, Egg
Americano – Campari, Sweet Vermouth, Soda Top up

                                                   
SIGNATURE COCKTAILS 
The Saigonese – Belvedere Vodka, Passion fruit, Vanilla
Gin Mash – Gin, Elder Flower syrup, Cucumber, Egg
Saigon By Night – Tequila, Gin, Cinnamon, Peach, Passion Fruit, Egg
Retro-Dier – Bourbon Whisky, Honey, Tea
Margari-Thai Challenge – Tequila Balanco, Cointreau Squid Ink, 
Galangal Cucumber syrup
KOTO Journey – Lemongrass Galangal syrup, Lime, Tequila, Egg

                                                   

Prices are in '000 and subject to 10% VAT and 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

KOTO
DRINKS



GIN
Gordon                                                                                                              
Bombay Sapphire                                                                                            

Tanqueray                                                                     

SPIRITS, LIQUEURS & WHISKIES SHORT (45cl)

RUM
Bacardi  

Captain Morgan                                                                               

                                                                                                             

78

78
88

88

78

VODKA

Smirnoff    

Absolut                                                                                           

                                                                                                             

88

88

88

88

98

LIQUEUR
Kahlúa                                                                                                                 
Bailey’s                                                                                                          
Malibu                                                                                                        
Midori                                                                                                       

Campari                                                                                                                      

                                                                                           

                                                                                                             

88
108

88

108

108

128

88

WHISKIES

Johnnie Walker Red Label      

Jim Beam        

Jameson                                                                           

Jack Daniel’s                                                  

Chivas Regal 12 Year Old  

                                                                                                                                                     
28MIXER      

VND

Prices are in '000 and subject to 10% VAT and 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

KOTO
DRINKS



SPARKLING WINE 

Australia, Linderman’s Sparkling Premier Selection Brut Cuvée                                                                                                             

WHITE WINE

Australia, The Stump Jump Riesling Sauvignon Blanc  

Australia, Linderman’s Bin 85 Pinot Grigio 

Chile, Casa Subercaseaux, Sauvignon Blanc 

Chile, Marques de Casa Concha Chardonnay 

New Zealand, Matua Sauvignon Blanc

France, Couvent des Jacobins Chardonnay 

Germany, Gunderloch Fritz's Riesling 

Italy, Placido Pinot Grigio

                                                                                                              

980

1,198238 

1,248

710150 

1,968

1,368

1,920

1,498

900180 

BOTTLE

BOTTLEGLASS

RED WINE

Australia, The Stump Jump Grenache Shiraz 

Australia, Linderman’s Bin 50 Shiraz 

Chile, Casa Subercaseaux, Cabernet Sauvignon

Chile, Casillero Del Diablo Carmenere

New Zealand, Matua Pinot Noir 

France, Petit Bourgeois Cabernet Franc

Italy, Banfi Col di Sasso Cabernet Sauvugnon-Sangiovese

                                                                                                              

1,198238 

1,248

710150 

238

1,090

1,368

1,468

1,190

BOTTLEGLASS

Prices are in '000 and subject to 10% VAT and 5% service charge 
Giá trên được tính theo đơn vị nghìn đồng '000, chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

KOTO
WINE


