SMALL PLATES

小盘

ĐĨA NHỎ

SOUP

Chả Giò Việt Nam

$7

Vegetarian Spring Rolls 素食春卷
Chả Giò Chay
Crispy wrapper, cabbage, carrot, onion, sweet chili sauce
脆皮，洋白菜，胡萝卜，洋葱和甜辣酱
Chả giò chiên giòn, bắp cải, cà rốt, hành tây và tương ớt ngọt

$5

Steamed or Fried Pork Dumpling 蒸或炸猪肉锅贴
Bánh Gói Thit Heo Hấp (Hoặc) Chiên
Pork and vegetables, ginger dipping sauce
猪肉，蔬菜, 姜饺子酱
Thịt heo và rau với nước sốt gừng

$7

Tamarind Wings
酸子鸡翅
Cánh Gà Rang Me
Lightly battered and fried, sweet and sour tamarind sauce
油炸，蘸酸甜罗望子酱
Cánh gà phủ bột nhẹ và chiên, chấm nước sốt me chua ngọt

$7

Vietnamese Crispy Rolls
越南春卷
Minced pork, vegetables, fish sauce
切碎的豬肉，蔬菜，魚露
Thịt lợn băm nhỏ, rau, nước mắm

汤

CANH

Oxtail Noodle Soup 牛尾汤面 Canh Phở Đuôi Bò
Rice noodle, onion, scallion, cilantro, beef broth, cinnamon, star anise,
ginger, charred onion
牛尾米粉汤，葱，香菜，牛肉汤，桂皮，八角，生姜，炸脆洋葱
Hủ tiếu, hành tây, hành lá, ngò, nước lèo bò, quế, hồi, gừng và hành nướng

$18

BBQ Pork, Shrimp and Wonton Soup 叉烧, 虾云吞汤面
Hoành Thánh với Thịt Heo BBQ và Tôm
Egg noodle, chicken broth, yu choy, scallion, fried onion
鸡蛋面条, 鸡汤，油菜，葱和炸脆洋葱
Mì, nước lèo gà với cải ngọt, hành lá và hành phi

$14

Deluxe Beef Pho Noodle Soup 越南火车头牛百
Phở Đặc Biệt: Thịt Bò Tái
Rare beef, tendon, flank, tripe, meatball
叶生牛肉片熟牛肉片肉丸
Gân, Nạm, Lá Sách,Và Thịt Bò Viên

$14

Braised Beef & Tendon Noodle Soup 牛腩 牛筋 Thịt Bò Kho Và Gân
Braised in Vietnamese spices, onion, scallion
越南香料，洋蔥，大蔥，洋蔥
Gia vị, hành tây, hành lá

$14

Double Boil Ginseng Soup 双熬参汤 Canh Sâm Cách Thủy
Black silkie chicken, american ginseng, wolfberry, red date, dried longan,
yokechuk
乌鸡，西洋参，枸杞，红枣，桂圆和玉竹
Gà ác đen, sâm Mỹ, wolfberry, táo tàu, nhãn khô và yokechuk

$12

$4 Cup 1杯 Chén
Classic Wonton Soup 经典馄饨汤
$7 Bowl 1碗 Tô
Canh Hoành Thánh Truyền Thống
Chicken broth, pork and shrimp wonton, roasted pork, scallion, crispy fried onion
鸡汤，猪肉虾仁馄饨，烤猪肉，葱和炸脆洋葱
Nước lèo gà, hoành thánh tôm và thịt heo, thịt heo nướng, hành lá và hành phi

SEAFOOD

海鲜

HẢI SẢN

Live Maine Whole Lobster 整只缅因州活龙虾 Tôm Hùm Maine, Nguyên Con
Ginger Scallion
葱姜
Xào gừng và hành lá
Ginger, scallion, rice wine, oyster sauce
姜，葱，黄酒，蚝油
gừng, hành lá, rượu trắng, dầu hào
Whole Fish Catch of the Day
新鲜全鱼 市场价
Cá Tươi Nguyên Con
Medium 中 Trung bình
Large 大 lớn
Supreme soy sauce, crispy ginger, cilantro, scallion
老抽，香脆生姜，香菜和香葱
Nước tương nguyên chất, gừng giòn, ngò và hành lá

POULTRY
$39

$29
$39

Sa-Tin Shrimp or Soft Shell Crab 萨锡虾或软壳蟹 Sa-Tin Tôm hoặc Cua Lột $22
Sweet pepper, chicken, onion, scallion, black beans, XO sauce, hoisin, oyster sauce
甜辣椒，鸡肉，洋葱，葱，豆豉，XO酱，海鲜酱和蚝油
Ớt ngọt, thịt gà, hành tây, hành lá, đậu đen, nước sốt XO, hoisin và dầu hào
Salt and Pepper Shrimp or Squid 椒盐虾或椒盐鱿鱼
Tôm hoặc Mực Rang Múôi Tiêu
Sweet pepper, onion, scallion, 5 spice seasoning
甜辣椒，洋葱，葱，五香粉
Ớt ngọt, hành tây, hành lá trộn với ngũ vị hương

$15

Crispy Grouper
脆皮石斑鱼
Cá Mú Chiên Giòn
Yu choy, ginger, rice wine, batter fried grouper filet
油菜，姜片，黄酒，炸石斑鱼鱼片
Cải ngọt, gừng, rượu trắng, lát cá mú tươi lóc xương bọc bột chiên giòn

$19

BEEF

牛肉

THỊT BÒ

Beef and Broccoli 牛肉西兰花 Thịt Bò hoặc Thịt Gà Xào Bông Cải Xanh
Rice wine, oyster sauce, carrot, fresh mushroom
米酒，蚝油，胡萝卜和鲜蘑菇
Rượu trắng, dầu hào, cà rốt và nấm tươi

$14

Korean Beef
韩国牛肉
Thịt Bò Hàn Quốc
Onion, scallion, grated apple, honey, sesame seed, house fermented kim chee
洋葱，葱，苹果，蜂蜜，芝麻，自制韩国泡菜
Hành tây, hành lá, táo nghiền, mật ong, hạt mè, kim chi muối làm tại nhà hàng

$16

禽

GIA CẦM

General Tso’s Chicken**
左宗棠鸡**
Gà chiên Bột xồt Cay, Ngọt**
Broccoli, chicken breast, spicy sweet sauce
西兰花, 鸡胸肉，辣甜酱
Bông cải xanh, ức gà, sốt cay ngọt

$14

Sesame Chicken
芝麻鸡
Gà Xốt Mè
Broccoli, chicken breast, sweet and tangy sesame sauce
西兰花, 鸡胸肉, 芝麻甜鱼香酱
Bông cải xanh, gà hoặc tôm bọc bột chiên, sốt mè chua ngọt

$14

VEGETARIAN

素菜

MÓN ĂN CHAY

Tofu Delights
豆腐
Đậu Hũ Xaò Rau Cải
Fried tofu, broccoli, carrot, straw mushroom, yu choy
油炸豆腐，西兰花，胡萝卜，草菇和油菜
Đậu hũ chiên, bông cải xanh, cà rốt, nấm rơm và cải ngọt

$14

String Bean Spicy Garlic Sauce*** 蒜香四季豆***
Đậu Đũa Xào Tỏi Ớt ***
Chilies, hoisin, oyster sauce, garlic, rice wine
辣椒, 海鲜酱，蚝油，大蒜和米酒
Ớt, xốt tương hoisin, dầu hào, tỏi và rượu trắng

$6

Snow Pea Leaves with Garlic 蒜香豆苗
Garlic, seasoning
大蒜, 调味料
Tỏi và gia vị

$9

Rau Đậu Hòa Lan Xào Tỏi

FRIED RICE

炒饭

BEVERAGES

CƠM CHIÊN

Choice of the following: 选择如下: Chọn từ các món sau đây:
Chicken Vegetarian
Pork
Combo
Shrimp
蔬菜
鸡肉
猪肉
鸡肉，猪肉和虾
虾
Ăn chay
Thịt gà
Thịt heo
Hỗn hợp
Tôm

$14

Salted Fish and Chicken Fried Rice 咸鱼鸡肉炒饭
Cơm Chiên Cá Mặn và Gà
Chicken slice, onion, bean sprout, scallion, salted fish
鸡肉片，洋葱，豆芽，葱，咸鱼
Gà thái mỏng, hành tây, giá, hành lá, cá mặn

$15

NOODLES

Chrysanthemum Tea, Chiao Kuo		
Coconut Juice, Chiao Kuo 			
Lychee Drink, Chiao Kuo
Soy Bean Milk, Yeo’s
Wong Lo Kat Herbal Tea
		
Vietnamese Coffee
$4.00
			
$3.00 each

SOFT DRINKS

Pepsi, Diet Pepsi, Sierra Mist,
Mountain Dew, Dr Pepper
Assorted Hot Teas
Iced Tea
Coffee
Lemonade
Fiji Water

MÌ, PHỞ, BÚN

面条

$3.50 each

Lo Mein Chicken and Shrimp 鸡虾捞面 Mì Xào Thịt Gà và Tôm
Chive, onion, bean sprout, egg noodle, soy sauce
韭菜，洋葱，豆芽，鸡蛋面条和酱油
Hẹ, hành tây, giá, mì, và nước tương

$14

IMPORTED BEER

Beef Chow Fun
干炒牛河 Hủ Tiều Bò áp chảo
Flat rice noodle, chive, onion, bean sprout, oyster sauce
and dark soy sauce
河粉，韭菜，洋葱，豆芽，蚝油和老抽
Bánh phở dày, hẹ, hành tây, giá đỗ, dầu hào, nước tương đậm

$14

Corona, Mexico
Heineken, Holland
Kirin Ichiban, Japan
Asahi, Japan
Tsingtao, China

$5.00 per bottle

Sapporo, Japan

$7.00 / 22oz can

DOMESTIC BEER

$4.75 per bottle

Bud Light, USA
Budweiser, USA
Coors Light, USA
Michelob Light, USA

SPICE LEVEL
mild *
medium **
spicy ***

辣

CHO BIẾT ĐỘ CAY

微辣 *
辣 **
极辣 ***

hơi cay *
trung bình **
hật cay ***

SAKE
Fuji Apple (Hana)
Gekkeikan (Hot or Cold)
Gekkeikan “Nigori” Unfiltered
Funaguchi

$8.00
$5.00 Small/$7.00 Large
$12.00
$19.00		

WINE

$6.00 by the glass

Chardonnay
Pinot Grigio
Relax Riesling
White Zinfandel
Cabernet Sauvignon
Merlot

SHARE YOUR EXPERIENCE

#HardRockTampa
SEMINOLEHARDROCKTAMPA
SHRTAMPA
HARDROCKTAMPA

Must be at least 21 years old to consume alcohol. Tax & gratuity not included. Food items
are cooked to order and may be served raw or undercooked. Consuming raw or undercooked
meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase the risk of foodborne illness.

