


TWG Tea connoisseurs travel across the globe, tasting harvests in a rigorous 
quest for the rarest of  teas. In the process, TWG Tea has conceived over 
eight hundred blends of  tea and tea-based products, emerging as a veritable 
tea innovator with the creation every season of  new varieties of  tea in 
collaboration with world renowned tea estates. 

In our Tea Salons, we prepare our teas with great care. To preserve their 
�avour and aroma, we use pure, �ltered water. �e water temperature and 
the time of  infusion vary according to the type of  tea, and the leaves are 
removed before serving so the �avour and aroma of  the tea remain 
consistent from the �rst cup to the last.

Welcome to the world of  TWG Tea!



Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

TỪ 10H00 ĐẾN 11H30  

BREAKFAST SET MENUS 
Each set is served with a choice of hot or iced TWG Tea* from our extensive tea 
list and freshly squeezed apple or orange juice.

Set menu được phục vụ kèm 1 bình trà (nóng hoặc 1 ly trà lạnh) trong bộ sưu 
tập các loại trà và 1 loại nước ép trái cây (cam hoặc táo).

CLASSIC

         • Choice of 1 plain or chocolate croissant, or 2 scones or muffins
            served with TWG Tea jelly and whipped cream

         • Lựa chọn 1 phàn bánh sừng trâu hoặc 1 bánh sừng trâu nhân 
            chocolate, hoặc 2 bánh nướng, hoặc bánh muffins với mứt của
            TWG Tea và kem tươi.

GOURMAND

         • Choice of 1 egg from our à la carte selection
         • Chọn 1 phần trong eggs à la carte

         • Choice of a TWG Tea pâtisserie from our trolley
         • Và 1 loại bánh ngọt trong quầy bánh

SIGNATURE

         • Choice of 1 plain or chocolate croissant, or 2 scones or muffins
            served with TWG Tea jelly and whipped cream
         • Lựa chọn 1 phàn bánh sừng trâu hoặc 1 bánh sừng trâu nhân             
            chocolate, hoặc 2 bánh nướng, hoặc bánh muffins với mứt của
            TWG Tea và kem tươi

         • Choice of 1 egg from our à la carte selection 
         • Chọn 1 phần trong eggs à la carte

         • Choice of 3 TWG Tea macarons
         • Chọn 1 loại bánh ngọt trong quầy bánh

Supplement for a Tea Mocktail 180 ₫
Thêm một phần Mocktail có gía 180đ

Supplement for the Prestige Sparkling Wine Tea Cocktail 228 ₫
Thêm một phần Cocktail Prestige Sparkling Wine Tea có giá 228đ

* Supplement for teas over 125 ₫
* Thêm một bình trà có giá 125đ

285 ₫

485 ₫

645 ₫



Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

TỪ 10H00 ĐẾN 11H30  TỪ 11:30 SÁNG ĐẾN HẾT NGÀY

EGGS À LA CARTE

BENEDICT
Toasted artisanal English muffins topped with two poached farmhouse eggs 
served with porcini hollandaise sauce and a choice of truffle mushroom duxelle, 
turkey ham or smoked salmon accompanied by a petite mesclun salad tossed in 
an 1837 Black Tea infused vinaigrette.

Bánh nướng với xuất xứ từ Anh Quốc, dùng kèm 2 trứng chần kết hợp cùng với 
xốt bơ trứng và chọn 1 trong các loại : nấm Truffle ,thịt xông khói hay cá hồi 
xông khói, phục vụ kèm với sốt xà lách trộn dầu giấm vị trà 1837 Black Tea.

SINGAPURA
Soft cooked eggs on a bed of sautéed forest mushrooms lightly glazed with soy 
sauce accompanied by crunchy savoury truffle and garlic French toast infused 
with Okayti Prestige.

Trứng nấu vừa chín được phục vụ với các loại nấm xào kèm bánh mì nướng 
giòn kiểu Pháp với vị trà Okayti Prestige.

PRIMEUR
Scrambled farmhouse eggs sprinkled with Genmaicha leaves, served with smoked 
salmon, roasted portobello mushroom and green asparagus, accompanied by 
chicken jus and toasted brioche.

Trứng đánh phủ đều lá trà Genmaicha Nhật lên trên, phục vụ kèm với cá hồi xông 
khói, nấm đông cô nướng và măng tây xanh kèm với nước sốt gà và bánh mì.

HISPANIC
Farmhouse egg omelette with potato confit, caramelized onions and confit bell 
peppers served with a manchego cheese sauce and mesclun salad tossed in an 
1837 Green Tea infused vinaigrette.

Trứng cuộn khoai tây, hành tây, ớt chuông kèm sốt phô mai Manchego và xà lách 
trộn dầu giấm được tẩm vị trà 1837 Green Tea.

SALADS & STARTERS

SOUP OF THE DAY

FOIE GRAS TERRINE
Duck liver terrine “mi-cuit” served with speculoos crisps, toasted brioche and 
spring vegetables tossed in an 1837 Green Tea infused vinaigrette.

Pate gan vịt được phục vụ kèm với bánh speculoos giòn, bánh mì nướng và xà 
lách trộn với giấm có tẩm vị trà 1837 Green Tea.

TWG TEA NIÇOISE SALAD
Southern French inspired confit tuna belly and seared shrimp salad
accompanied by a mesclun salad elegantly garnished with baby potatoes cooked
in Purple Buds Tea, edamame, sweet bell peppers and taggiashe olives tossed
in a sweet and sour honey lemon dressing.

Xà lách cá ngừ,tôm áp chảo, khoai tây được nấu trong vị trà Purple Buds Tea, 
ớt chuông, dầu Oliu và kèm với sốt chanh, mật ong.

LOBSTER TIMBALE
Poached lobster and avocado timbale seasoned with a spicy citrus and honey 
dressing, accompanied by artisanal pickles and spinach salad drizzled with a
Love Me Tea infused vinaigrette.

Tôm hùm chần kèm với bơ tươi, sốt chanh mật ong cay. Dùng chung với đồ 
chua và xà lách trộn giấm tẫm vị trà Love Me Tea.

SMOKED SALMON
Smoked salmon served with a lemon and herbs whipped cream sprinkled 
with Genmaicha furikake, accompanied by caper berries, fresh red onion and 
homemade blinis.

Cá hồi xông khói kèm với chanh tươi, thảo mộc, kem béo được phủ bởi một
lớp trà Genmaicha, nấu kèm với nụ bạch hoa,hành tây và bánh.

220 ₫ 120 ₫

460 ₫

340 ₫

390 ₫

220 ₫

220 ₫

220 ₫ 390 ₫



Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

TỪ 11:30 SÁNG ĐẾN HẾT NGÀY TỪ 11:30 SÁNG ĐẾN HẾT NGÀY

SALADS & STARTERS

1837 SALAD
An elegant mesclun salad with a composition of smoked duck breast and a
foie gras medallion, white asparagus poached in White House Tea, French beans 
and cherry tomatoes, served with soft quail eggs and roasted pine nuts.

Xà lách pate gan vịt và ức vịt xông khói, măng tây, được tẩm vị trà White 
House Tea, đậu que Pháp,cà chua bi được phục vụ kèm với trứng cút luộc,hạt 
thông nướng.

TIGER PRAWN SALAD
Pan-seared tiger prawns coated with a spicy oriental dressing, served with a 
garden salad tossed with strawberries, mango and grapefruit segments in a 
Strawberry Tea infused vinaigrette.

Tôm sú áp chảo với sốt cay đặc trưng, hục vụ cùng với xà lách trộn hoa quả 
kèm với sốt giấm vị trà Strawberry Tea.

ORIENTAL CHICKEN SALAD
Frisée salad with julienne of carrot tossed with a Tibetan Secret Tea infused 
vinaigrette, accompanied by a warm honey glazed chicken breast and crunchy 
cereal, served with cucumbers, cherry tomatoes and soft cooked quail eggs.

Xà lách Frisée với ca-rốt cắt sợi trộn dầu giấm mang vị trà Tibetan Secret Tea, 
cùng với ức gà và loại ngũ cốc giòn. phục vụ kèm với dưa leo,cà chua và trứng cút.

MEAT

WAGYU BURGER
Wagyu beef burger served on an artisanal bun with lettuce, tomato and
Comté cheese topped with a barbeque sauce infused with Smoky Earl Grey
and accompanied by matchstick potatoes and a mesclun salad.

Bò Wagyu được ăn kèm với xà lách trộn, cà chua và phô mai Comte phủ bên 
trên cung với loại sốt barbeque nấu trong vị trà Smoky Earl Grey kèm với 
khoai tây chiên và xà lách.

MEAT

WAGYU BEEF STEAK
400-day grain-fed wagyu steak served with a black pepper sauce accompanied 
by mesclun salad drizzled with an 1837 Green Tea vinaigrette and truffled 
matchstick potatoes sprinkled with Matcha powder.

Bò wagyu nướng với sốt tiêu đen, xà lách trộn giấm có vị trà xanh 1837
Green Tea, dầu nấm Truffle, khoai tây chiên rắc bột trà xanh.

BEEF SHORT RIB
Braised beef short rib infused with Shen Nong Tea, accompanied by sautéed 
green asparagus, shitake mushrooms and an organic soft cooked egg; served with 
Vichy carrots, bread croutons and Shyra leaves.

Dẻ sườn bò được hầm với trà Shen Nong Tea, dùng kèm măng tây xào, nấm 
Shitake nướng và trứng luộc mềm. Phục vụ kèm với cà rốt Vichy, bánh mì 
nướng giòn và lá Shyra.

CHICKEN BOURGUIGNONNE
Anxin chicken brined in Smoky Earl Grey accompanied by butter confit
grenaille potatoes, served with a red wine burgundy sauce with button 
mushrooms, caramelized pearl onions, smoked veal bacon, vanilla confit
grapes and crispy chicken skin.

Gà được tẩm trong vị trà Smoky Earl Grey, khoai tây hầm bơ dùng kèm sốt 
rượu vang và nấm, hành tây bi caramelized, thịt xông khói , đi kèm da gà
giòn và nho được nấu theo phương pháp cổ truyền của Pháp.

NEW ZEALAND LAMB RACK
New Zealand lamb rack roasted with a parsley crust accompanied by tomatoes, 
zucchini and an eggplant medley infused with Number 13 Tea; served with silky 
potato mash and a natural jus.

Sườn cừu nướng với ngò tây, cà chua,bí ngòi và cà tím được tẩm vị trà
Number 13 Tea. Phục vụ kèm với khoai tây ghiền và sốt tự nhiên.

350 ₫

460 ₫ 490 ₫

350 ₫340 ₫

360 ₫
380 ₫

400 ₫



Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

TỪ 11:30 SÁNG ĐẾN HẾT NGÀY TỪ 11:30 SÁNG ĐẾN HẾT NGÀY

FISH

SALMON CONFIT
Lightly seared Norwegian salmon confit in Vanilla Tea infused oil served with 
Japanese sweet potato purée and green asparagus, accompanied by artisanal 
pickles and a hazelnut butter hollandaise sauce.

Cá hồi  áp chảo tẩm vị trà Vanilla Tea ăn kèm với khoai lang Nhật Bản
ghiền và măng tây ăn kèm với dưa muối và sốt bơ hazelnut.

BARRAMUNDI
Pan-seared barramundi fillet accompanied by a truffled Jerusalem artichoke
purée and romanesco cauliflower, served with open clams in white wine and
a Sencha Prestige infused clam sauce.

File cá chẽm áp chảo kèm với Atiso xay nhuyễn với bông cải, nghêu hấp
rựợu vang trắng và sốt sò ướp vị Sencha Prestige Tea.

BLACK COD
Pan-roasted black cod complemented by a dashi broth infused with
Meleng FBOP and French Earl Grey, accompanied by steamed baby nai bai, 
shimeji and sautéed oyster mushrooms, served with Korean garlic brown rice.

Cá than chiên giòn ăn kèm với nước dùng có vị trà Meleng FBOP và French 
Earl Grey, cải ngọt baby, nấm linh chi luộc và nấm bào ngư xào dùng chung 
với cơm tỏi nâu Hàn Quốc.

VEGETARIAN

EGGS BENEDICT
Toasted artisanal English muffins topped with two poached farmhouse eggs 
served with porcini hollandaise sauce and a choice of truffle mushroom duxelle, 
turkey ham or smoked salmon accompanied by a petite mesclun salad tossed in 
an 1837 Black Tea infused vinaigrette.

Bánh nướng được làm thủ công theo công thức từ nước Anh cùng với trứng gà, 
phục vụ kèm với nước sốt và chọn 1 trong các món ăn kèm : Bơ vị nấm kèm 
nấm truffle, thịt xông khói hoặc cá hồi xông khói kèm theo xà lách trộn giấm 
tẩm vị trà 1837 Black Tea.

DARJEELING QUICHE
Iconic French warm delicacy composed of a Darjeeling Princess Tea infused 
custard baked in a savoury butter crust garnished with sautéed mushrooms,
green asparagus and Emmental cheese, served with tomatoes and a mesclun
salad tossed in a Dijon mustard dressing.

Loại bánh điển hình của Pháp-với đế bánh được tẩm vị trà Darjeeling 
Princess Tea. Trang trí với một ít nấm, măng tây, phô mai Emmental kèm
cà chua và xà lách sốt Dijon.

PASTA

SPAGHETTI  ALL’AMATRICIANA
Spaghetti tossed in an artisanal spicy tomato sauce enriched with garlic, veal 
bacon and infused with Moroccan Mint Tea, served with light ricotta cheese, 
Mediterranean bottarga and fresh basil.

Mì ý được trộn với sốt cà chua cay cùng với tỏi, thịt bê xông khói và loại trà 
Moroccan Mint Tea, được phục vụ kèm với phô mai, trứng cá muối và húng quế.

BEEF LASAGNA
Oven-baked layers of pasta with beef ragout, béchamel and Emmental cheese, 
accompanied by roasted cherry tomatoes infused with Riviera Tea, served with a 
manchego cheese sauce and homemade basil pesto.

Lasagna ăn kèm thịt bò bằm, cà chua bi tẩm vị trà Riviera Tea kèm với sốt phô 
mai Manchego và sốt húng quế.

SANDWICHES

CROQUE SALMON
Warm toasted sandwich with French Comté cheese, sprinkled with 1837 Black 
Tea ground leaves and smoked salmon served with a delicate green salad and house 
vinaigrette.

Bánh Sandwich nướng với phô mai rắc bột trà 1837 Black Tea lên miếng cá hồi 
xông khói ănkèm với xà lách trộn dầu giấm.

CROQUE MONSIEUR
Warm toasted sandwich with French Comté cheese, sprinkled with 1837 Black 
Tea ground leaves and turkey ham served with a delicate green salad and house 
vinaigrette.

Bánh mì sandwich nướng với phô mai Comte, bột trà 1837 Black Tea và thịt 
xông khói phục vụ kèm với xà lách trộn dầu giấm.

390 ₫ 380 ₫

250 ₫

250 ₫

360 ₫
350 ₫

390 ₫

220 ₫

220 ₫

SIDE DISHES
ĐĨA THÊM

     • Garden salad tossed in 1837 Green Tea infused vinaigrette.
     • Salads với giấm vị trà 1837 Green Tea.

     • Plate of matchstick potatoes drizzled with pure white Alba truffle oil and Matcha salt.
     • Dĩa khoai tây chiên với dầu nấm Truffle và bột Matcha.

130 ₫



Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

TỪ 14H - 18H

TEA TIME SET MENUS

Each set is served with a choice of hot or iced TWG Tea* from our extensive tea list.
Một set được phục vụ với bình trà nóng hoặc trà lạnh từ thực đơn trà của TWG Tea.

1837
        • Choice of 2 freshly baked muffins or scones served with TWG Tea jelly
           and whipped cream or a pâtisserie from our trolley
         • Lựa chọn 2 bánh muffins hoặc bánh nướng được ăn kèm với mứt của            
           TWG Tea và kem tươi hoặc 1 loại bánh ngọt từ tủ bánh.

CHIC
         • A petite selection of finger sandwiches from our list:
 - Smoked salmon and horseradish cream with nori and
                 Genmaicha furikake
 - Mimosa egg sandwich with aioli and mirror quail egg
 - Smoky Russian Tea infused tomato bread with pesto chicken
                 and stracciatella cheese
         • Lựa chọn ra từ 5 loại  trong danh sách:
 - Cá hồi xông khói và sốt kem củ cải với rong biển và gia vị
                 rắc và Genmaicha.
 - Bánh mì ăn kèm với sốt Aioli và trứng cút ốp-la.
 -  Bánh mì sốt pesto quế tây với thịt gà, phô mai tẩm vị trà
                 Smoky Russian Tea

        • Choice of 2 freshly baked muffins or scones served with TWG Tea jelly
           and whipped cream or a pâtisserie from our trolley
         • Lựa chọn 2 bánh muffins hoặc bánh nướng được ăn kèm với thạch
           TWG Tea jelly và kem tươi hoặc 1 loại bánh ngọt từ tủ bánh.

FORTUNE
         • Choice of warm croque monsieur or croque salmon
         • Lựa chọn bánh mì thịt nguội với phô mai nướng hoặc bánh mì với cá            
           hồi nướng

        • Choice of 2 freshly baked muffins or scones served with TWG Tea jelly
           and whipped cream or a pâtisserie from our trolley
         • Lựa chọn 2 loại bánh muffins hoặc bánh nướng được ăn kèm với mứt 
           TWG Tea jelly  và kem tươi hoặc 1 loại bánh ngọt từ tủ bánh.

         • A choice of 3 TWG Tea macarons
         • Lựa chọn 3 loại bánh macarons

* Supplement for teas over 125 ₫
* Thêm một bình trà có giá 125đ

330 ₫

450 ₫

560 ₫

TỪ 14H - 18H

FINGER SANDWICHES
A grand selection of 5 TWG Tea finger sandwiches, crafted daily, which make
an elegant snack and are perfect when served with our teas.

Lựa chọn với 5 loại bánh từ TWG Tea, được thay đổi hàng ngày, đây là một bữa 
ăn nhẹ, thanh lịch và hoàn hảo khi dùng với các loại trà trong danh sách.

         • Foie gras medallion with homemade Summer Palace Tea infused cherry jam
         • Gan ngỗng với mứt cherry tẩm vị trà Summer Palace Tea

         • Warm lamb and vegetable mille-feuille infused with Moroccan Mint Tea
         • Thịt cừu dùng chung với rau củ kèm với vị trà Moroccan Mint Tea

         • Smoked salmon and horseradish cream with nori and Genmaicha furikake
         • Cá hồi xông khói và sốt kem củ cải với rong biển khô và Genmaicha

         • Mimosa egg sandwich with aioli and mirror quail egg
         • Bánh mì sandwhiches ăn kèm với sốt Aioli và trứng cút

         • Smoky Russian Tea infused tomato bread with pesto chicken and stracciatella cheese
         • Bánh mì sốt cà chua với thịt gà, phô mát tẩm vị trà Smoky Russian Tea

420 ₫

SANDWICHES

CLUB SANDWICH
Toasted homemade pain de mie with slow-cooked chicken breast layered with fried 
egg and smoked veal bacon, Roma tomatoes and lettuce chiffonade in a Pommery 
grain mustard mayonnaise sauce, served with a delicate green salad tossed in an 
1837 Green Tea infused vinaigrette.

Bánh sandwich nướng dùng với ức gà nấu chín, trứng rán và thịt xông khói, cà 
chua,rau diếp và sốt mù tạt Pommery, phục vụ kèm với xà lách trộn giấm có vị 
trà xanh 1837 Green Tea. 

ROYAL CLUB SANDWICH
Exquisite club sandwich with smoked salmon layered with avocado slices, yoghurt 
marinated cucumber, boiled egg slices and pickled pink radish served with a 
delicate green salad tossed in an 1837 Green Tea infused vinaigrette.

Royal Club Sandwich ăn kèm miếng cá hồi xông khói, một vài lát bơ, ya-ua 
trộn với dưa leo, trứng luộc, củ cải đường, xà lách trộn dầu giấm có vị trà 1837
Green Tea.

300 ₫

360 ₫



Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

TEA PASTRIES
Served with TWG Tea jelly and whipped cream
Phục vụ kèm với thạch và kem tươi
           
         Madeleines with Earl Grey Fortune, 3pcs
         Financiers with Matcha, 2pcs 
         Muffins, 2pcs
         Scones, 2pcs
         Canelés, 2pcs

FRENCH PASTRIES
Served with TWG Tea jelly and whipped cream
Phục vụ kèm với thạch và kem tươi
             
         Croissant
         Chocolate Croissant
         Cinnamon Roll 
         Swiss Brioche

Bánh Sừng Trâu
Bánh Sừng Trâu Chocolate 
Bánh Quế cuộn
Bánh Swiss Brioche

Bánh con sò với Earl Grey Fotune, 3 miếng 
Bánh bơ trà xanh, 2 cái
Bánh Muffins, 2 cái 
Bánh Scones, 2 cái
Bánh Canelés, 2 cái

150 ₫

150 ₫

35 ₫ eachTWG TEA MACARONS
TWG Tea’s renowned crispy biscuit with a soft centre. Infused with our signature teas, 
TWG Tea has transformed the macaron into a uniquely memorable confection.
Bánh macaron trứ danh của TWG Tea giòn tan bên ngoài nhưng mềm mại và bên trong 
bánh, cùng với vị trà đặt trưng mang dấu ấn riêng làm nên loại bánh vô cùng đáng nhờ 
và không thể nào quên.

Matcha 

Napoleon Tea & Caramel 

Camelot Tea & Praline

Earl Grey Fortune & Chocolate 

1837 Black Tea & Blackcurrant 

Moroccan Mint Tea

Bain de Roses Tea 

Lemon Bush Tea

Grand Wedding Tea, Passion Fruit & Coconut 

Vanilla Bourbon Tea & Kaya

TWG Tea desserts are entirely conceived, crafted and delivered by hand to ensure the 
very finest quality to our customers. Created as ethereal desires, these gastronomic images 
are as delicious as they are fleeting, to bring you back, time and again, to the tea table, 
nostalgic of moments past...

Những món tráng miệng của TWG Tea được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn hảo và được chế 
biến thủ công nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất để phục vụ quý khách. Mỗi món đều 
được tạo ra từ sự thanh tao và tươi ngon mang đến cảm giác ngược dòng thời gian 
mang bạn về với quá khứ bên những tách trà và những khoảnh khắc hoài cổ...

TARTE TATIN
Upside-down tart of stewed apples, served with a scoop of homemade Vanilla 
Bourbon Tea ice cream and an unctuous caramel coulis.

Bánh táo với một viên kem vị trà Vanilla Bourbon Tea với caramel cô đặc.
 

CRÈME BRÛLÉE
A refreshing return to the traditional French confection, these two miniature 
crème brûlées are delightfully infused with two of our exclusive TWG Teas, Okayti 
Darjeeling and Napoleon Tea.

Bánh ngọt truyền thống Pháp với hai loại kem nướng Brulee hấp dẫn kết hợp 
hai vị trà độc đáo Okayti Darjeeling và Napoleon Tea.
 

SAKURA VACHERIN
Vanilla Bourbon Tea ice cream and Sakura! Sakura! Tea sorbet encased in a frozen 
meringue topped with fresh berries and raspberry coulis.

Kem vị trà Vanilla Bourbon Tea và Sakura! Sakura! Tea sorbet được phủ bởi 
trái cây tươi và sốt mâm xôi cô đặc.

CHOCOLATE TRUFFLE CAKE
A luxurious dark truffle chocolate cake topped with a scoop of Earl Grey Fortune & 
Chocolate ice cream and served with Vanilla Bourbon Tea infused chocolate crumble.

Bánh chocolate đen thượng hạng dùng với viên kem Early Grey Fortune và viên 
kem chocolate, vụn chocolate vị trà Vanilla Bourbon Tea.

CHEESECAKE
Baked cheesecake with blackcurrant marmalade and red fruit confit served with a 
scoop of 1837 Black Tea & Blackcurrant sorbet.

Bánh nướng phô mai với Phúc Bồn Tử đen và sốt trái cây đỏ cùng với một viên 
kem Phúc Bồn Tử vị trà 1837 Black Tea.

TWG TEA PATISSERIE COLLECTION
Choose from our trolley of tea infused patisseries, conceived and crafted daily.

Lụa chọn từ tủ bánh các loại bánh tẩm vị trà như bánh ngọt, được thay đổi mỗi ngày.

168 ₫

168 ₫

168 ₫

168 ₫

168 ₫

150 ₫



Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

Prices are not inclusive of service charge or goods & services tax. Minimum order of one teapot per person. All prices are in thousand.
Giá trên không bao gồm phí phục vụ và VAT. Order tối thiểu 1 bình trà / 1 người. T ất cả giá nghìn.

TEA from our extensive list, served hot or iced.    
We invite you to consult our specialists to help you make your selection.
Danh sách các loại trà (được phục vụ nóng hoăc đá)

FRESHLY SQUEEZED FRUIT JUICES
NƯỚC ÉP TRÁI CÂY
Pineapple / Orange / Apple
Thơm / Cam / Táo

ST PELLEGRINO (sparkling)
ST PELLEGRINO (có gas)

PANNA (still)
PANNA (Nước tinh khiết)

PRESTIGE
Sparkling white wine cocktail infused with Pink Flamingo Tea.
Cocktail rượu vang trắng với trà Pink Flamingo Tea.

DULCET ROSE
Mocktail of lychee juice and Bain de Roses Tea.
Sinh tố trái vải với trà Bain de Roses Tea.

BLACK HAWAIIAN
Mocktail of coconut milk, fresh pineapple juice and Number 12 Tea.
Sinh tốt nước cốt dừa, thơm, cùng với trà Number 12 Tea.

SUNRISE
Mocktail of carrot and orange juice, mango purée and Genmaicha.
Sinh tốt cà rốt và nước cam, xoài xay nhuyễn và trà Genmaicha.

SUMMER ROUGE
Mocktail of raspberry purée, yuzu juice and Eternal Summer Tea. 
Sinh tốt quả măm xôi, chanh vàng và trà Eternal Summer Tea.

160 ₫

120 ₫

120 ₫

225 ₫

180 ₫

180 ₫

180 ₫

180 ₫

Pierre Jean, Chardonnay

Pierre Jean, Merlot

Veuve Clicquot Yellow label Champagne

Bottle, 1.240 ₫

Bottle, 1.240 ₫

Bottle, 2.300 ₫

Handmade from only the finest and freshest natural ingredients, TWG Tea ice creams & 
sorbets are all uniquely infused with our teas. Choose from the selection below:

Được làm thủ công từ những nguyên liệu thành phần tốt nhât và tươi mới mang lai 
hương vị tự nhiên, kem và sorbet của TWG Tea được tẩm vị trà bằng phương pháp độc 
đáo của các vị trà tuyệt hảo chỉ có tại TWG Tea.

TWG TEA ICE CREAMS

EARL GREY FORTUNE
Rich notes of black tea, bergamot & chocolate.
Đậm đà vị trà đen, chanh thơm và chocolate.

VANILLA BOURBON TEA
Red tea blended with aromatic vanilla bean.
Trà đỏ được xay nhuyễn với vanilla.

NAPOLEON TEA
Black tea with caramelised macadamia nuts.
Trà đen cùng với hạt maca.

TWG TEA SORBETS

SAKURA! SAKURA! TEA
Sakura blossoms, green tea & red berries.
Hoa anh đào, trà xanh, quả dâu đỏ.

1837 BLACK TEA
Black tea with ripe berries, anise & caramel.
Trà đen, quả dâu đỏ, hồi và caramel.

Single scoop        60 ₫

Choice of 2 scoops     110 ₫

Choice of 3 scoops                  160 ₫ 

TEA SHAKE
TWG Tea Milkshake with any Tea Ice Cream or Tea Sorbet from our Dessert Menu. 
TWG Tea milkshake với bất kỳ loại xem trà hay sorbet trà nào có trong menu tráng miệng.

180 ₫



�e Story of TWG Tea

TWG Tea was established in Singapore in celebration of the island’s great history 
as a trading post for �ne teas. A �ourishing free port, Singapore was a veritable 
crossroads along the Eastern sea routes, where �ne epicurean products were 
exchanged in the utmost liberty. �e tea trade was made o�cial in Singapore 
with the creation of the Chamber of Commerce in 1837, a date which TWG Tea 
honours as the commencement of Singapore’s domination as the most illustrious 
trading post in the region, a haven for celebrated tea clippers loaded with the 
most precious of elixirs. Fleets of junks from throughout the Far East would 
arrive with their rudders up, looking like shops, bringing chests of tea that were 
soon to grace tea tables across Europe.

TWG Tea, which stands for �e Wellness Group, is a luxury concept that 
incorporates an international distribution network to professionals, unique 
and original retail outlets and exquisite tea rooms. A veritable tea institution, 
TWG Tea is passionate about sharing their expertise and has become a point 
of reference for tea lovers thirsty for knowledge.

TWG Tea tasters travel thousands of miles across the globe every year, sampling 
hundreds of teas in search of the most desirable harvests direct from source 
gardens. O�ering over 800 single estate �ne harvest teas and exclusive blends, as 
well as tea patisseries and other tea infused delicacies, TWG Tea is internation-
ally recognised as a veritable innovator with the creation every season of new 
varieties of tea in collaboration with the world’s most renowned estates.

�e TWG Tea team shapes the aesthetic image underpinning all the brand’s 
products, constantly updating the notion of TWG Tea even as they respect the 
elegance and beauty of the tea traditions of the world on which it is based, now 
spiced with a touch of sensuality and originality.

TWG Tea welcomes you to enjoy
the �nest teas of the world!


