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Special Hoi An smoked rice noodles, traditional braised pork,

bean sprouts, Caman garden fresh herbs & croutons

Cao Lầu Hội An

210CAO LAU 

Fresh rice noodles, chicken, Caman garden fresh herbs,

roasted peanuts & rice cracker

Mỳ Quảng gà vườn với rau tươi từ vườn hữu cơ Caman

210QUANG NOODLE

Tumeric rice with pulled chicken & papaya pickles

Cơm gà Hội An

270HOI AN CHICKEN RICE 

MAIN COURSE/ MÓN CHÍNH

Fried rice with vegetables & mushrooms

Cơm chiên chay với rau củ & nấm

VEGETABLES FRIED RICE 230

Rice flour pancake with pork, prawns & bean sprouts, served with 

Caman garden fresh herbs, rice paper & peanut sauce

Bánh xèo Hội An

250HOI AN PANCAKE  

Stuffed prawns & pork wonton, served with plum sauce

Hoành thánh chiên giòn, dùng kèm với sốt mận

220DEEP FRIED WONTON

Hoi An special rice flour dumpling with ground shrimps

& pork, served with traditional fish sauce

Bánh hoa hồng trắng Hội An, dùng kèm với nước mắm ngọt

250HOI AN WHITE ROSE DUMPLING

Fresh spring roll with special herbs in Caman garden, 

shrimp, pork, traditional fish sauce

Gỏi cuốn tươi

210SILK SENSE SPRING ROLL 

SOUP/ SÚP

Shrimps & pork wonton, bok choy & shitake mushrooms

Súp hoành thánh tôm thịt

260WONTON SOUP

With fish fillet, tomato, pineapple & tamarind

Canh chua cá kiểu Hội An

260HOI AN HOT & SOUR FISH SOUP 

APPETIZERS/ KHAI VỊ



Butter, herbs, garlic, parmesan cheese

Bánh mì bơ tỏi

150GARLIC BREAD

Buffalo cheese, tomato, basil & olive oil

Salad phô mai tươi với cà chua & dầu ô liu

240CAPRESE SALAD

Chef’s special salad with prawns, ham, Caman vegetables

& fresh herbs dressing

Salad đặc biệt với rau củ tươi hữu cơ vườn Caman & sốt rau mùi 

270CHEF’S SALAD

APPETIZERS/ KHAI VỊ 

SOUP/ SÚP

Pumpkin soup with heavy cream & prawns

Súp bí đỏ & tôm áp chảo

210PRAWN & PUMPKIN SOUP

With salami, parma ham, braised ham, saucisson, 

parmesan cheese, capers & marinated olive

Đĩa thịt nguội tổng hợp với quả ô liu

370COLD CUTS PLATTER

MAIN COURSE/ MÓN CHÍNH

Silk Sense fried rice with prawn curry, egg & chicken 

skewer, served with Caman chili sauce

Cơm chiên đặc biệt Silk Sense với sốt ớt tươi 
vườn Caman, tôm sốt cà ri, trứng chiên, gà xiên que

SILK SENSE FRIED RICE 290

Grilled beef steak in teriyaki sauce on a bed of teppan fried noodles

with bok choy, onion, bean sprouts, chili & roasted sesame seeds

Mì soba xào với bò nướng, rau củ & sốt teriyaki

TERIYAKI STEAK SOBA 410

Four different cheeses: Blue, Cheddar, Camembert, 

Gouda, served with bread sticks

Đĩa phô mai tổng hợp

CHEESE PLATTER 370

Served with parmesan crouton

Súp hành kiểu Pháp, dùng kèm bánh mì nướng phô mai

210FRENCH ONION SOUP

Grilled salmon fillet in teriyaki sauce on a bed of teppan fried noodles

with bok choy, onion, bean sprouts, chili & roasted sesame seeds

Mì soba xào với cá hồi nướng, rau củ & sốt teriyaki

TERIYAKI SALMON SOBA 410
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Spaghetti with beef sauce

Mì Ý sốt bò băm

260SPAGHETTI BOLOGNESE

Spaghetti with seafood, olive oil, garlic & chili powder

Mì Ý dầu ô liu với hải sản, tỏi tươi & ớt khô

260SPAGHETTI AGLIO OLIO

Fusilli pasta with cream, mushrooms, bacon & eggs yolk

Mì Ý xoắn sốt kem, nấm, thịt ba chỉ hun khói & lòng đỏ trứng gà

260FUSILLI ALLA CARBONARA

PASTA/ MÌ Ý

PIZZA

With tomato sauce, basil, oregano & mozzarella cheese

Pizza truyền thống của Ý

270MARGHERITA PIZZA

Seafood pizza with oregano & mozzarella cheese

Pizza hải sản biển Cù Lao Chàm

290CHAM ISLAND SEAFOOD PIZZA

BETWEEN THE BREAD/ BÁNH MÌ KẸP

With beef steak, capsicum, cheese tomato & lettuce 

on rye bread

Bánh mì đen kẹp thịt bò, ớt chuông, phô mai, cà chua & salad

SILK SENSE STEAK SANDWICH

Beef burger with cheese, chicken egg, bacon, red onion,

tomato, lettuce & special cheese sauce

Bánh burger đặc biệt Silk Sense

290SILK SENSE BEEF BURGER260

With lettuce, onion, tomato, chips potato, ketchup & cheese

Bánh burger gà

CHICKEN BURGER 260

Silk Sense pizza with Caman mint pesto, fresh salmon, 

black olives, oregano & mozzarella cheese, blue cheese

Pizza với sốt rau húng vườn Caman, cá hồi tươi, phô mai xanh

290SILK SENSE PIZZA

Spaghetti with lobster, eggs yolk, mint leaf

Mì Ý sốt tôm hùm và lòng đỏ trứng gà vị lá bạc hà

790LOBSTER PASTA
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ADDITIONAL TOPPINGS 

ĐỒ ĂN KÈM 

Tomato/ Cà chua 
Cucumber/ Dưa leo 
Roasted Potato/ Khoai tây nướng 

Green Salad/ Rau xà lách hỗn hợp 
Orange/ Cam 
Ham or Cheese/ Thịt nguội hoặc phô mai 
Olive or Gerkin/ Quả ô liu hoặc dưa chuột muối 
Steamed Rice/ Cơm trắng

70SIDE DISHES

ĐỒ ĂN KÈM

French Fries

Khoai tây chiên

Wok-fried Mixed Vegetables

Wok-fried mixed vegetables with oyster sauce

Rau xào dầu hào

Caman Garden Mixed Salad

Mixed lettuce in caman garden with cucumber, carrot

Xà lách vườn hữu cơ Caman trộn

99

170

210

CHILD DISH/ MÓN TRẺ EM

Served with croutons

Súp kem bí đỏ

CREAM OF PUMPKIN SOUP

Served with french fries & ketchup

Gà tẩm bột chiên giòn với khoai tây chiên

CHICKEN NUGGETS

110

160

Mì Ý sốt bò băm

SPAGHETTI BOLOGNESE 160

Selection of pork, chicken, beef or fish

Cháo heo, gà, bò, hoặc cá

VIETNAMSE CONGEE 160

DESSERT/ TRÁNG MIỆNG

Passion fruit & strawberry

Bánh kem truyền thống Ý kết hợp với chanh dây & dâu tây

PANNA COTTA

Trái cây tươi theo mùa
SEASONAL FRESH FRUIT PLATTER

Bánh socola nướng
190CHOCOLATE BROWNIE

190

170

With lettuce, onion, tomato, chips potato, ketchup & cheese

Bánh kem nướng kiểu Pháp vị vải thiều

LYCHEE CREME BRULEE 190

Bánh kem mềm truyền thống Ý
TIRAMISU 190

Served with vanilla ice cream

Trái cây tươi theo mùa, dùng kèm kem vani

TROPICAL FRESH FRUITS SALAD 170

Your choice of ice cream flavor: chocolate, vanilla, 

coconut, straberry

Hương vị kem: socola, vani, dừa, dâu

ICE CREAM 70
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