
KOTO ON VAN MIEU
TRAINING RESTAURANT



KOTO TRANSFORMS THE LIVES OF DISADVANTAGED AND AT-RISK YOUTH THROUGH 
HOSPITALITY TRAINING

KOTO stands for “Know One, Teach One”- learning should be passed on, knowledge is 
there to be shared. This is the essential philosophy of KOTO Founder, Jimmy Pham, a Viet-
namese-Australian who opened a hospitality training restaurant in Hanoi in 1999 to pro-
vide disadvantaged and at-risk youth the opportunity to transform their lives and that of 
their families out of poverty.

Today, KOTO provides a 24-month internationally-certified hospitality training, English lan-
guage and life skills program  as well as housing, healthcare and social welfare to almost 
200 youth from the length and breadth of Vietnam. The young people serving your food 
and drink and cooking your meal today are KOTO trainees. 

Almost 1,000 young people have graduated from KOTO and their lives changed for the 
better.
 
Thank you for your support! Approximately 50% of the revenue to sustain the KOTO Foun-
dation is derived from the KOTO restaurant, our catering and cooking classes. The remain-
ing funds comes from individuals like you who want to make a difference, corporates, 
foundations and government-aid programs. Every trainee needs a sponsor to support 
their studies. Interested to learn more?

1,000 lives transformedEstablished In 1999 60% female graduates 2001 Australia's Box Hill 
Institute accredited the 

KOTO hospitality 
training program

100% employment success First legally-recognised
social enterprise in Vietnam

65% of leadership positions
held by women

5 Heads of State 
have visited KOTO

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

SOMEONE ELSE.
JIMMY PHAM - KOTO FOUNDER

KOTO alumni own businesses 

restaurent

alumni actively
connected to KOTO

KOTO staff are alumnicountries KOTO
alumni can be
found working 

or studying

alumni hold a
Bachelor or

Master degree

alumni awarded 
scholarships to
study aboard

Please visit our website to know more about KOTO at www.koto.com.au

ALUMNI

THE KOTO STORY IN NUMBERS



Truy cập vào website KOTO để biết thêm thông tin tại: www.koto.com.au

Thay đổi 1,000 cuộc sống
khó khăn

Thành lập năm 1999 60% học viên
tốt nghiệp là nữ

2001 chứng chỉ cấp bởi 
Học viện Box Hill (Úc)

100% tỷ lệ việc làm Doanh nghiệp xã hội
đầu tiên được luật pháp

Việt Nam công nhận

65% vị trí quản lý là nữ giới 5 nguyên thủ quốc tế
đã tới thăm KOTO

cựu học viên đã
tự mở kinh doanh riêng

restaurent

cựu học viên hiện đang có
sự kết nối với KOTO

nhân viên tại KOTO
là cựu học viên

nước có mặt 
cựu học viên KOTO

đang làm việc và học tập

cựu học viên
đang giữ bằng

Cử Nhân hoặc Thạc Sĩ

 cựu học viên
đã được trao

học bổng du học

CỰU HỌC VIÊN

CÂU CHUYỆN CỦA KOTO QUA CÁC CON SỐ

KOTO GIÚP THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM CÓ 
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT BẰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN 

NGHỀ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

KOTO là viết tắt của cụm từ “Know One, Teach One – Biết một, Dạy một”, việc học và kiến 
thức phải được chia sẻ. Cái tên KOTO thể hiện triết lý cốt lõi của người sáng lập, anh 
Jimmy Phạm, một người Úc gốc Việt đã quay về Việt Nam năm 1999 để mở một nhà 
hàng đào tạo, đem đến cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thay 
đổi cuộc sống của chính mình và gia đình mình.

Hiện nay, KOTO cung cấp khóa đào tạo tiêu chuẩn quốc tế 24 tháng trong ngành dịch 
vụ khách sạn, đào tạo tiếng Anh và kỹ năng mềm, nơi ăn chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và 
phúc lợi xã hội cho gần 200 học viên từ khắp mọi miền Việt Nam. Những bạn trẻ nhiệt 
huyết đang nấu ăn và phục vụ các bạn ở đây chính là các học viên KOTO.

Gần 1000 thanh thiếu niên đã tốt nghiệp từ KOTO và bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. 50% chi phí để duy trì Quỹ KOTO đến từ nhà hàng KOTO, lớp 
học nấu ăn (cooking classes) và dịch vụ phục vụ tiệc của chúng tôi. Phần còn lại đến từ 
những người như bạn, những người muốn góp phần tạo nên sự thay đổi, những tổ chức, 
những chương trình hỗ trợ của chính phủ. Mỗi học viên đều cần một nhà tài trợ để hoàn 
thành việc học. Bạn có muốn tìm hiểu thêm câu chuyện của chúng tôi?

   LỜI CẢM ƠN LỚN NHẤT BẠN CÓ THÊ NHẬN ĐƯỢC LÀ MỘT NGÀY NÀO 
ĐÓ, BẠN CHỨNG KIẾN ĐỨA EM BẠN TỪNG GIÚP ĐỠ NAY ĐÃ VỮNG VÀNG

VÀ LẠI GIÚP ĐỠ LẠI NHỮNG SỐ PHẬN KHÁC KÉM MAY MẮN HƠN
Jimmy Pham, KOTO Founder



...BE A PART OF THE STORY
AND BE THE CHANGE MAKER

We want to impact more lives, so we need your help.

You can buy a brick, a trainee uniform, a “good night  sleep” …. Your 
contribution, big or small, will change a life for the better. We appre-

ciate any kind of donation and sponsorship. 
Please ask our staff for more information or go to 

www.koto.com.au/help for more details.

SPONSOR A TRAINEE BECOME A VOLUNTEER

BECOME A PARTNERBOOK A TABLE



TÀI TRỢ
MỘT HỌC VIÊN

TRỞ THÀNH MỘT
TÌNH NGUYỆN VIÊN

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC
CỦA KOTO

ĐẶT BÀN TẠI
NHÀ HÀNG KOTO

HÃY TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CÂU CHUYỆN
CỦA CHÚNG TÔI VÀ KIẾN TẠO SỰ THAY ĐỔI

Với mong muôn mang lại nhiều hơn nữa cơ hội thay đổi cuộc sống, 
chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.

Bạn có thể đăng ký mua một viên gạch, bộ đồng phục hoặc bộ chăn gối 
cho học viên… Sự giúp sức của bạn, dù nhỏ hay lớn, chắc chắn sẽ góp 
phần tạo nên sự thay đổi tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Chúng tôi luôn trân 

trọng mọi hình thức ủng hộ hay tài trợ từ các bạn. 
Xin hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi hoặc truy cập địa chỉ 

www.koto.com.au/help để biết thêm.





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

KOTO MENU
CHEF’S RECOMMENDATION / GỢI Ý CỦA BẾP TRƯỞNG 

Starter /Khai vị
Choice of/Lựa chọn

Green mango salad with prawns and local herbs, served with a sweet and 
sour sauce  and “Phở cuốn” Hanoi’s famed fresh rice noodle wrap filled 

with stir fried beef, pickled radish and fresh herbs
Nôm xoài xanh với tôm và Phở cuốn 

Or/ Hoặc
Banana blossom salad with chicken and fresh spring rolls filled with rice 

vermicelli, pineapple, carrot and cucumber
Nộm hoa chuối thịt gà và Nem cuốn tươi chay

VAN MIEU SET MENU / 288.000vnd 

Main course/ Món chính 
Choice of / Lựa chọn 

Marinated fish baked in banana leaf served with steamed rice
Cá ướp gia vị bọc lá chuối nướng phục vụ kèm cơm

Or/ Hoặc
Grilled chicken with lemongrass and chilli served with steamed rice

Đùi gà rút nướng sả ớt ăn kèm rau xào và cơm trắng

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

Dessert/ Tráng miệng

KOTO home-made dessert 
Tráng miệng với bánh ngọt của KOTO 





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

KOTO MENU
CHEF’S RECOMMENDATION / GỢI Ý CỦA BẾP TRƯỞNG 

Starter /Khai vị
Choice of/Lựa chọn

Green papaya salad with beef and fresh local herbs served with a sweet 
and sour dressing and  Hanoi-style fried spring rolls filled with pork,

mushroom, carrot and onion 
Nộm đu đủ thịt bò và Nem chiên Hà Nội 

Or/ Hoặc
Chicken and mushroom soup and fresh spring rolls filled with pork, 

poached prawns, rice vermicelli noodles, pineapple, carrot and cucumber
Súp gà  nấm và Nem cuốn tôm thịt

HANOI SET MENU / 338.000vnd 

Main course/ Món chính 
Choice of / Lựa chọn 

Marinated prawns baked in bamboo and served with fresh salad and 
fragrant steamed rice 

Tôm nướng ống tre
Or/ Hoặc

Grilled duck breast served on a potato and mushroom rosti with homemade 
mango chutney and tamarind sauce

Lườn vịt nướng sốt me ăn cùng bánh nấm, khoai tây 

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

Dessert/ Tráng miệng

KOTO home-made dessert 
Tráng miệng với bánh ngọt của KOTO 





KOTO MENU

Chicken and mushroom soup  /  Súp gà nấm                                                                        
Shredded chicken, mushrooms cooked in homemade chicken stock.
                                                
Tom Yum  soup/ Súp tôm chua cay  kiểu Thái                                                
Thai-style soup with prawns, mushrooms, lemongrass, kaffir lime leaves, chilli, 
cherry tomatoes, galangal, and prawn paste.

Green asparagus and prawn soup/ Súp tôm măng tây                                      
Asparagus, prawns, egg and carrot cooked in homemade chicken stock.    
                                             
Pumpkin soup/ Súp kem bí đỏ                                                                            
Pumpkin soup served with whipping cream and garlic bread.

SOUP/ MÓN SÚP

78.000

118.000

118.000

78.000

108.000

118.000

118.000

78.000

88.000

28.000

28.000

Chicken satay/ Gà xiên nướng  sốt bơ lạc                                                                        
Grilled chicken satay skewers served with peanut sauce 

Calamari/ Mực tẩm bột chiên                                                                            
Fried calamari served with cocktail sauce

Salmon bruschetta/ Bánh mì nướng giòn với cá hồi xông khói
KOTO homemade baked bread served with smoked salmon and sour cream

Garlic bread/ Bánh bì bơ tỏi                                                                                
KOTO homemade bread with garlic and butter

French fries/ Khoai tây chiên                                                                             
Served with a selection of three sauces

Steamed white rice/ Cơm tám thơm 
                                                                            
Steamed brown rice/ Cơm gạo “Lứt”                           

SIDE DISHES/ MÓN ĂN KÈM 

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





KOTO MENU

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

Banana blossom salad with chicken/ Nộm hoa chuối thịt gà 
Banana blossom, chicken, carrot, onion, herbs and peanuts with a sweet and 
sour sauce.

Green mango salad with prawns/ Nộm tôm xoài 
 
Green papaya salad with beef/ Nộm đu đủ thịt bò 
Green papaya with carrot, peanuts, grilled beef with a sweet and sour sauce

Garden green salad/ Xa lát rau 
Dalat lettuce, tomatoes, cucumber served with French dressing

Caesar salad with chicken/ Xa lát Caesar với thịt gà 
Romaine lettuce, roasted chicken, bacon, cherry tomatoes, Parmesan cheese 
with a Caesar dressing

Beef salad/ Xa lát thịt bò nướng 
Roast beef, assorted lettuce leaves, grilled vegetables with a blue cheese 
dressing

Fresh crystal spring rolls (5 rolls)/ Nem cuốn tươi  tôm thịt 
Rice paper rolls filled with roast pork, poached prawns, rice vermicelli noodles, 
pineapple, carrot, cucumber and served with a dipping sauce

“Pho cuon” Hanoi (5 rolls)/ Phở cuốn thịt bò 
Hanoi’s famous pho noodle rolls filled with stir-fried beef, rice vermicelli noodles 
and fresh herbs, served with a sweet and sour sauce

Hanoi-style fried spring rolls (5 rolls)/ Nem chiên Hà Nội 
Fried spring rolls filled with minced pork, mushrooms, carrot and onion, served 
with a dipping sauce

KOTO spring rolls combo (2 rolls of each)/ Các món cuốn của 
đầu bếp 
Selection of fresh spring rolls filled with rice vermicelli noodles and fresh herbs, 
fried spring rolls with minced pork, beef and vegetable rolls and grilled beef 
rolled in betel leaf

SALAD AND ROLLS/ XA LÁT VÀ MÓN CUỐN

128,000

128.000

128.000

98.000

138.000

148.000

108.000

108.000

108.000

138.000





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

KOTO MENU
ASIAN MAIN COURSES/ CÁC MÓN CHÍNH 

138,000

138.000

168.000

148.000

188.000

218.000

168.000

268.000

Hanoi “Bun Cha”/ Bún chả Hà Nội 
Hanoi’s traditional fresh rice vermicelli noodles served with BBQ pork patties, pork 
slices and fresh local herbs

“Nam Bo” beef noodles/ Bún bò Nam Bộ
Stir-fried beef with onion, bean sprouts, fresh rice vermicelli noodles, local herbs 
and peanuts served with a dipping sauce

Fish wraps (wrap it by yourself)/ Chả cá                                                                             
Grilled marinated fish served with fresh rice vermicelli noodles, cucumber, pineap-
ple, peanuts, fresh local herbs and rice paper, served with a sweet and sour sauce.

Phở xào bò 
Crispy rice vermicelli noodles served with stir-fried beef, onion, carrot, tomatoes 
and celery

Beef in betel leaf (wrap it by yourself)/Bò cuốn lá lốt
Grilled beef mince wrapped in betel leaf, fresh rice vermicelli noodles, peanuts, 
and fresh local herbs, rice paper, served with a sweet and sour sauce

Prawn and pork lemongrass skewers / Tôm, thịt heo bao sả nướng
Grilled minced prawn and pork on lemongrass served with fresh rice vermicelli, 
local herbs and a dipping sauce

Stir-fried duck with basil leaves/ Vịt xào húng quế
Stir-fried duck with onion, basil and peanuts served with steamed white rice.

Five spice duck breast/ Vịt nướng ngũ vị
Grilled duck breast served on a potato and mushroom rosti with homemade 
mango chutney and tamarind sauce

***Please advise us of any allergies or special dietary requirements including gluten-free.***





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

KOTO MENU
ASIAN MAIN COURSES/ CÁC MÓN CHÍNH 

188,000

168.000

118.000

168.000

218.000

258.000

168.000

198.000

Fish in banana leaf/ Cá nướng lá chuối 
River fish with ginger, dill, onion, chilli, soya sauce and fish sauce steamed in 
banana leaf and served with steamed white rice

Pork ribs and rice/ Cơm sườn
Slow cooked pork ribs in sweet and sour sauce served with steamed white rice

KOTO fried rice/ Cơm chiên
Choice of seafood, beef, chicken or vegetable fried rice

Wok-fried beef/ Cơm bò sốt tiêu 
Wok-fried beef with a green pepper sauce, red and green bell peppers and 
onion served with steamed white rice

Beef in bamboo/ Cơm bò nướng ống tre
Marinated beef baked in bamboo served with fresh salad and steamed white 
rice

Prawns in bamboo/ Tôm nướng ống tre 
Marinated prawns baked in bamboo served with fresh salad and steamed white 
rice

Grilled chicken with lemongrass and chilli/ Cơm gà nướng sả ớt
Grilled chicken marinated in lemongrass, shallot, garlic, turmeric and chilli served 
with steamed white rice

Chicken Teriyaki/ Cơm gà nướng kiểu Nhật
Teriyaki chicken breast served with sautéed vegetables and steamed white rice





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

KOTO MENU
WESTERN MAIN COURSES/ CÁC MÓN CHÍNH 

388,000

468.000

388.000

208.000

148.000

148.000

168.000

148.000

Rib-eye steak (200g)/ Thăn vai bò Úc nướng     
Imported Australian rib-eye steak served with mashed potato and sautéed 
vegetables. Choice of green pepper sauce, red wine sauce or cocktail sauce 

Beef Tenderloin (200g)/ Thăn bò Úc nướng
Imported Australian beef tenderloin served with mashed potato and sautéed 
vegetables. Choice of green pepper sauce, red wine sauce or cocktail sauce 

Salmon fillet (200g)/ Cá hồi phi lê nướng
Grilled salmon served with mashed potato, sautéed vegetables, herb salsa and 
a lemon butter sauce

Fish and chips/ Cá tẩm bột chiên với khoai tây 
Battered fish fillets served with French fries, coleslaw and a tartar sauce

Pesto Spaghetti with chicken/ Mỳ Ý sốt húng quế và thịt gà 
Spaghetti served with chicken, tomatoes in a homemade pesto sauce and 
Parmesan cheese 

Spaghetti Carbonara/ Mỳ Ý sốt kem và thịt xông khói
Spaghetti with bacon, onion, Parmesan cheese in a creamy egg sauce. 
 
Seafood Fettuccine/ Mỳ Ý hải sản
Fresh homemade fettuccine served with prawns, squid and clams in a tomato 
sauce and Parmesan cheese.

Spaghetti Bolognaise/ Mỳ Ý sốt bò băm
Classic spaghetti with minced beef in a homemade tomato-based sauce and 
Parmesan cheese

***Please advise us of any allergies or special dietary requirements including gluten-free.***





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

KOTO MENU
BURGERS AND SANDWICHES/ BÁNH KẸP 

178,000

158.000

138.000

168.000

138.000

148.000

148.000

168.000

Beef burger/ Bánh kẹp thịt bò
KOTO freshly-baked roll with beef, lettuce, tomato, cheddar cheese, thousand 
island dressing and French fries.

Chicken burger/ Bánh kẹp thịt gà 
KOTO freshly-baked roll with chicken, lettuce, tomato, cheddar cheese, thou-
sand island dressing and French fries.

Classic BLT/ Bánh kẹp thịt ba chỉ nướng
KOTO freshly-baked bread with bacon, lettuce, tomato and French fries

ABLT/ Bánh kẹp quả bơ và thịt ba chỉ nướng
KOTO freshly-baked bread with avocado, bacon, lettuce, tomato and French 
fries

Ham Panini/ Bánh mì với thịt xông khói và rau củ 
KOTO freshly-baked panini with ham and cheese served with a Dalat green 
salad.

Toasted  club sandwich/ Bánh mì 3 lớp với trứng, thịt ba chỉ và 
thịt gà
KOTO freshly-baked bread with chicken, egg, bacon, lettuce, tomato and 
mayonnaise served with French fries

Chicken tortilla/ Bánh kẹp kiểu Mexico nhân thịt gà
KOTO freshly-baked tortilla wrap with chicken, avocado and salad with a 
cocktail sauce

Prawn tortilla/ Bánh kẹp kiểu Mexico nhân tôm
KOTO freshly-baked tortilla wrap with prawns, avocado and salad with a 
cocktail sauce





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

KOTO MENU
VEGETARIAN AND VEGAN/ MÓN CHAY

SOUP, SALAD AND ROLLS/ MÓN SÚP, XA LÁT VÀ MÓN CUỐN

78,000

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

108.000

Pumpkin soup/ Súp kem bí đỏ            
Pumpkin soup served with whipping cream and garlic bread 

Fresh crystal spring rolls (4 rolls)/ Nem cuốn tươi     
Rice paper rolls filled with fresh rice vermicelli, pineapple, carrot, cucumber 
and fresh herbs. Choice of sweet and sour fish sauce or soya sauce 

Banana blossom salad/ Nộm hoa chuối với phù trúc chiên giòn
Choice of sweet and sour fish sauce or soya sauce with banana blossom, 
carrot, herbs and peanuts

Green mango salad/ Nộm xoài xanh
Choice of sweet and sour fish sauce or soya sauce with mango, carrot, 
cucumber, onion and peanuts.

Green papaya salad/ Nộm đu đủ
Green papaya with carrot and peanuts in a sweet and sour fish sauce or soya 
sauce

Garden green salad/ Xa lát rau
Dalat lettuce, tomatoes, cucumber served with French dressing 

Caesar salad/ Xa lát Caesar
Romaine lettuce, cherry tomatoes, croutons, Parmesan cheese and Caesar 
dressing (with or without anchovies)

***Please advise us of any allergies or special dietary requirements including gluten-free.***





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

KOTO MENU
VEGETARIAN/VEGAN MAIN COURSES/ MÓN CHÍNH CHAY 

128,000

108.000

128.000

108.000

138.000

138.000

138.000

KOTO vegetarian noodles/ Bún đậu 
Stir-fried tofu with eggplant, onion, bean sprouts, fresh rice vermicelli noodles, 
fresh herbs and peanuts served with soya sauce

Braised tofu/ Cơm đậu, cà tím om trong sốt cà chua
Stir fried tofu with eggplant in homemade tomato sauce served with brown 
rice

Braised pumpkin and mushroom/ Cơm bí ngô om nấm  và 
cốt dừa 
Braised pumpkin and mushrooms in coconut milk served with brown rice.

Vegetarian fried rice/ Cơm chiên trứng
Fried rice with egg, carrot, corn, beans and dried shallots served with pickled 
radish

Homemade fettuccini/ Mì Ý sốt cà chua và pho ma Parmesan
KOTO homemade fettuccini with fresh homemade tomato sauce and 
Parmesan cheese

Veggie Panini/ Bánh mì nướng  rau củ và sốt húng tây
KOTO freshly-baked panini with grilled vegetables, cheese and pesto sauce 
served with French fries

Classic ALT sandwich/ Bánh mì sandwich kẹp bơ, xà lách, cà 
chua
Toasted sandwich with avocado, lettuce, tomato and mayonnaise served 
with French fries

***Please advise us of any allergies or special dietary requirements including gluten-free.***





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

KOTO MENU
DESSERTS/ TRÁNG MIỆNG

68,000

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

48.000

68.000

88.000

Lotus seed crème brulee with tropical fruit
Món tráng miệng vị kem tươi, trứng, đường và hạt sen với trái 
cây nhiệt đới

Coconut pana cotta
Món tráng miệng của Ý vị dừa

Chocolate caramel coffee gateaux with tropical fruit
Bánh sô cô la vị cà phê, caramel với trái cây nhiệt đới

Lemon cheesecake
Bánh phô mai chanh

White and dark chocolate mousse
Bánh  mousse sô cô la đen, trắng

Passionfruit mousse
Bánh mousse vị chanh leo

Strawberry mousse
Mousse vị dâu tây

Cookie selection (3 kinds of cookies)
Các loại bánh quy

Tropical fresh fruit
Trái cây nhiệt đới

French apple tart served with vanilla ice cream
Bánh tart nhân táo ăn kèm kem vani 



KOTO DRINKS

BEER

Hanoi

Saigon

Tiger

Heineken

SOFT DRINK

Pepsi, Pepsi Light, 7Up, Tonic, Soda

Aquafina Mineral Water

Alba Sparkling Water

FRESHLY SQUEEZED JUICE

Apple, Orange, Carrot, Pineapple

Passionfruit, Lime, Watermelon

  40.000 

  48.000 

  55.000 

  55.000 

38.000

38.000 

78.000 

55.000

55.000 

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



KOTO DRINKS
MOCKTAILS 
 
Apple Kiss: 
Apple juice, ginger and lime juice

Forest fruits:
Raspberry, blackberry, blueberry and soda water

Tropical Sunset:
Pineapple, orange juice and grenadine

Hot Kiss:
Fresh pineapple, carrot and ginger

Kojito:
Kumquat juice, strawberry purée, pineapple, mint leaves and sugar

SMOOTHIES & LASSIES

Banana Lassie:
Banana, yogurt and sugar syrup

Mango Lassie:
Mango, yogurt and sugar syrup

KOTO Special Smoothie:
Passionfruit, banana, mint leaves and ice cream

Tropical Smoothie:
Pineapple, passionfruit , ice cream and sugar syrup

78.000

78.000

78.000

78.000 

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000 

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





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

KOTO DRINKS

TEA
KOTO spiced tea with lemongrass,ginger and honey
Jasmine, Chamomile, English Breakfast, Earl Grey, Lotus
Vietnamese green tea

ITALIAN COFFEE
Espresso, Long black 
Macchiato, Flat white, Latte, Cappuccino

VIETNAMESE COFFEE
Vietnamese black coffee 
Vietnamese coffee with condensed milk

  48.000 
  60.000 

  40.000 
  45.000 

  50.000 
  45.000 
  20.000 





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

KOTO DRINKS
CLASSIC COCKTAILS                     138.000  
 Mojito: Rum, lime wedges, mint leaves and sugar topped with soda water

 The Sour - your choice of Whisky or Amaretto: Spirit, lime juice and sugar

 Margarita: Tequila, Triple sec and lime juice

 Mango Daiquiri: Rum, mango juice, lime juice and sugar

 Cosmopolitan: Vodka, Triple sec, cranberry and lime juice

 Classic Martini: Gin or Vodka, dry Vermouth and olive

 Berry Margarita Frozen: Mixed berries, Tequila, Cointreau and lime juice

 Ginger Martini: Dry Martini, vodka and ginger

 Blue Balalaika: Cointreau, Vodka, Blue Curacao, lime juice and sugar

SIGNATURE COCKTAILS                138.000 
 KOTO No.1: Vodka, passionfruit ,lime, vanilla syrup and sugar

 KOTO No.2: Gin, raspberry, lime , sugar syrup and egg

 KOTO No.3: Whisky, Triple sec, passionfruit , basil leaves, chili and sugar

 Vietnamese Coffee Martini: Vodka, Vietnamese drip coffee and Kahlúa

 G’morning Hanoi: Vodka, Kahlúa, Bailey’s, Vietnamese drip coffee

and coconut cream

 Berry Mojito: Rum, mix berries, lime, mint leaves and sugar

 Cucumber Sling: Gin, cucumber, apple juice and lime

 KOTO Passionate: Midori, Malibu and passionfruit 





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

KOTO DRINKS
SPIRITS, LIQUEURS & WHISKIES             Shot (45cl )

Gin
Gordon                                                                                                                   
Bombay Sapphire                                                                                                      
Tanqueray
Royal Sedang Gin, Vietnam Botanicals 
Rum
Bacardi                                                                                                                   
Captain Morgan                                                                               
Vodka
Smirnoff                                                                                                                  
Absolut                                                                                           
Liqueur
Kahlúa                                                                                                                       
Bailey’s                                                                                                                  
Malibu                                                                                                                  
Midori                                                                                                                        
Campari                                                                                                                      
Whiskies
Johnnie Walker Red Label
Jim Beam
Jameson                                                                                                                     
Jack Daniel’s
Chivas Regal 12 Year Old 
Mixer

  78.000 
  88.000 

  108.000 
128.000 

  78.000 
  88.000 

  78.000 
  88.000 

  88.000 
  88.000 
  88.000 
  88.000 
  98.000 

  88.000 
  88.000 

 108.000 
 108.000 
 128.000 
  28.000 





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

KOTO WINE

SPARKLING WINE
Australia, Linderman’s Sparkling Premier 
Selection Brut Cuvee

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 

RED WINE
Australia, The Stump JumpGrenache 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 CS/Sangiovese 

BottleGlass

  980.000 

238.000

150.000

180.000

1.198.000
1.248.000

710.000
1.968.000
1.368.000
1.920.000
1.498.000

900.000

  238.000 
 

  150.000 
 
 
  

238.000 

 1.198.000
1.248.000
 710.000

 1.090.000
  1.368.000
  1.468.000
  1.190.000


