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BREAKFAST 
Served every day till 2pm, because why not? 

MCMUFFIN SLIDER  SINGLE: 60K DOUBLE: 110K 


homemade sourdough English muffin with ham, cheddar cheese & a fried egg 

FRUIT & YOGURT BOWL - 60K 


seasonal fresh fruit, sugar-free yogurt, granola & more fresh fruit 

FULL ENGLISH - 150K 


two eggs, sausage, bacon, grilled tomato, sautéed mushrooms, baked beans, whole grain toast 

FULL AMERICAN - 130K 


two eggs, sausage, bacon, hash browns, side of fruit, English muffin 

DRINKS 
MIMOSA - 80K 


FRESH ORANGE JUICE - 50K  


FRESH LIME JUICE - 40K 


VIETNAMESE COFFEE - 30K



STARTERS 

SMOKED PORK JERKY - 90K    CRISPY ONION RINGS - 70K 


SWEET & SPICY CHICKEN WINGS - 110K  FRENCH FRIES - 70K 


SMOKED STRING CHEESE - 70K   VEGGIE STICKS WITH BLUE CHEESE SAUCE - 80K 


TACOS 

CLASSIC CARNITAS TACOS (3) - 110K 


slow-cooked pulled pork, diced onion, cilantro, house salsa, fresh lime 

FUSION CHICKEN TACOS (3) - 120K 


deep-fried chicken breast, bell pepper, red onion, cilantro, wasabi mayo 

KICK-ASS SALADS 

PULLED PORK SALAD - 75K 


pulled pork, lettuce, red cabbage, bell pepper, red onion, cucumber, carrot, wasabi mayo dressing 

BBQ CHICKEN SALAD - 95K 


deep-fried chicken breast, lettuce, red cabbage, olives, carrot, red onion, cucumber, BBQ dressing
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BBQ 

SLOW-COOKED BBQ PORK RIBS SMALL RACK (350 GRAMS) - 295K BIG RACK (550 GRAMS) - 395K 


rubbed down with brown sugar & spices, then cooked “low & slow” for eight hours 

PULLED PORK SHOULDER - 150K 


200g pulled pork shoulder, smothered in our house BBQ sauce 

ITALIAN SAUSAGE PLATTER- 90K 


homemade pork sausage with fennel, smoked paprika, Italian herbs & red wine 

AMERICAN SAUSAGE PLATTER - 90K 


homemade pork sausage with sage, black pepper & rosemary 

MIXED SAUSAGE PLATTER - 160K 


why choose one when you can try ‘em both? 

IMPERIAL BBQ FEAST (2-3 PAX) - 450K 


300g pork ribs, 100g pulled pork shoulder, one sausage (American or Italian), French fries or onion rings, side salad 

IMPERIAL BBQ FEAST (4-6 PAX) - 750K 


500g pork ribs, 200g pulled pork shoulder, one American sausage, one Italian sausage, French fries or onion rings, side salad 
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SIGNATURE PIZZAS 

3 LITTLE PIGS - 195K 


American sausage, Italian sausage, salami 

BBQ PORK - 190K 


pulled pork, bell pepper, red onion, BBQ sauce base, 
fresh cilantro 

FLAMETHROWER - 180K 


Italian sausage, bell pepper, fresh green chili, chili 
flakes, spicy tomato base 

JALAPEÑO POPPER - 185K 


bacon, pickled Jalapeños, Cheddar cheese 

PARISIAN - 190K 


ham, Shiitake mushrooms, blue cheese

CLASSIC PIZZAS 

SUPREME - 210K 


Italian sausage, salami, black olives, mushrooms, 
tomato, bell pepper, red onion 

MEAT LOVER’S - 190K 


American sausage, ham, pulled pork, red onion 

CHEESE LOVER’S - 195K 


Mozzarella, Cheddar, blue cheese 

HAWAIIAN BBQ - 170K 


pulled pork, pineapple, red onion 

GARDEN - 170K 


bell pepper, tomato, Shiitake mushrooms, black 
olives
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BURGERS & MORE 
All served with a side of fries 

WORLD FAMOUS IMPERIAL CHICKEN BURGER - 140K 


deep-fried chicken breast, bacon, Cheddar cheese, lettuce, tomato, red onion, mayo, house sauce 

CHICKEN PARMA BURGER - 130K 


deep-fried chicken breast, Cheddar cheese, salami, red bell pepper, pizza sauce 

FISHERMAN’S BURGER - 130K 


battered Basa fish, Cheddar cheese, red onion, lettuce, homemade tartar sauce 

BBQ PULLED PORK BURGER - 130K 


slow-cooked pork shoulder, lettuce, shredded carrot, red onion, chopped red cabbage, BBQ sauce 

BOBO’S GRILLED CHEESE - 110K 


Mozzarella, Cheddar and blue cheese with sautéed garlic & herbs on a triple-stacked bun 

IMPERIAL CUBANO - 110K  

ham, pulled pork, Cheddar cheese, mustard & pickled jalapeños on toasted whole grain bread
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BỮA SÁNG 
Mỗi ngày đến 14h chiều, sao không? 

MCMUFFIN SLIDER  SINGLE: 60K DOUBLE: 110K 


bánh English muffin tự làm với dăm bông, phô mai cheddar và trứng chiên 

SỮA CHUA TRÁI CÂY - 60K 


trái cây thập cẩm theo mùa, sữa chua, ngủ cốc 

BỮA SÁNG QUỐC ANH - 150K 


hai trứng, xúc xích, thịt ba rọi xông khói, cà chua nướng, nấm xào, đậu nâu, bánh mì nướng nguyên cám 

BỮA SÁNG QUỐC MỸ - 130K 


hai trứng, xúc xích, thịt ba rọi xông khói, khoai tây bào sợi chiên, trái cây, bánh English muffin 

DRINKS 
MIMOSA - 80K 


NƯỚC CAM TƯƠI - 50K 


NƯỚC CHANH TƯƠI - 40K 


CÀ PHÊ PHIN - 30K 



KHAI VỊ 

HEO GÁC BẾP - 90K     HÀNH TÂY CHIÊN GIÒN - 70K 


CÁNH GÀ CHIÊN CHUA NGỌT - 110K    KHOAI TÂY CHIÊN - 70K  


PHÔ MAI SỢI XÔNG KHÓI - 70K   RAU CỦ CHẤM SỐT PHÔ MAI XANH - 80K 


ĐẶC SẢN MEXICO 

BÁNH TACO THỊT HEO (3) - 110K 


truyền thống Mexico: thịt heo xé sợi, hành tây, ngò, sốt salsa, vắt chanh tươi lên  

BÁNH TACO GÀ CHIÊN (3) - 120K 


ức gà chiên giòn, ớt chuông đỏ, hành tím, sốt mayo mù tạc, vắt chanh tươi lên 

SALAD 

SALAD THỊT HEO - 75K 


thịt heo xé sợi, xà lách, bắp cải tím, ớt chuông, hành tím, dưa leo, cà rốt, sốt mù tạc 

SALAD GÀ CUNG ĐÌNH - 95K 


ức gà chiên giòn, xà lách, bắp cải tím, ô liu, cà rốt, hành tím, dưa leo, sốt BBQ
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BBQ 

SƯỜN HEO ĐÚT LÒ  BỘ NHỎ (350 GRAMS) - 295K  BỘ LỚN (550 GRAMS) - 395K 


bôi gia vị đặc sản của quán và nướng lâu dài với nhiệt độ thấp trong tám tiếng đồng hồ 

VAI HEO XÉ SỢI - 150K 


200g vai heo xé sợi, trộn với sốt BBQ 

XÚC XÍCH Ý NƯỚNG - 90K 


xúc xích thịt heo làm bằng tay với hạt tiểu hồi, ớt cựa gà xông khói, gia vị Ý & vang đỏ 

XÚC XÍCH MỸ NƯỚNG - 90K 


xúc xích thịt heo làm bằng tay với xô thơm, tiêu đen & hương thảo 

XÚC XÍCH THẬP CẨM - 160K 


Bạn không biết chọn cái nào? Hãy thử cả hai loại 

THIẾT ĐÃI TIỆC BBQ CUNG ĐÌNH (2-3 NGƯỜI) - 450K 


300g sườn heo, 100g thịt vai heo xé sợi, một cây xúc xích (Mỹ hoặc Ý), khoai tây chiên hoặc hành tây chiên giòn, xà lách kèm 

THIẾT ĐÃI TIỆC BBQ CUNG ĐÌNH (4-6 NGƯỜI) - 750K 


500g sườn heo, 200g thịt vai heo xé sợi, một cây xúc xích Mỹ, một cây xúc xích Ý, khoai tây chiên hoặc hành tây chiên giòn, 
xà lách kèm
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PIZZA TRUYỀN THỐNG 

TỐI CAO - 210K 


xúc xích Ý, thịt nguội salami, ô liu đen, nấm, cà chua, 
ớt chuông, hành tím 

NGƯỜI YÊU THỊT - 190K 


xúc xích Mỹ, dăm bông, thịt heo xé sợi, hành tím 

NGƯỜI YÊU PHÔ MAI - 195K 


Mozzarella, Cheddar, phô mai xanh 

HAWAII BBQ - 170K 


thịt heo xé sợi, trái thơm, hành tím 

VƯỜN - 170K 


ớt chuông, nấm đông cô, ô liu đen, cà chua
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PIZZA ĐẶC SẢN 

3 HEO CON - 195K 


xúc xích Mỹ, xúc xích Ý, thịt nguội salami 

ỤT ỤT BBQ - 190K 


thịt heo xé sợi, ớt chuông, hành tím, ngò, sốt BBQ 

CAY XÉ LƯỠI - 180K 


xúc xích Ý, ớt chuông, ớt xanh, ớt bột, sốt cà chua cay 

MEXICO CỐ LÊN! - 185K 


thịt ba rọi xông khói, ớt Jalapeño, phô mai Cheddar 

LÊ PHÁP - 190K 


dăm bông, nấm đông cô, phô mai xanh



BURGER & SANDWICH 
Mỗi burger có vỏ được làm bằng tay, kèm khoai tây chiên 

BURGER GÀ CUNG ĐÌNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI - 140K 


ức gà chiên giòn, thịt ba rọi xông khói, phô mai Cheddar, xà lách, cà chua, hành tím, mayonnaise, sốt quán 

BURGER GÀ KIỂU Ý - 130K 


ức gà chiên giòn, phô mai Cheddar, thịt nguội salami, ớt chuông đỏ, sốt pizza 

BURGER NGƯ DÂN - 130K 


cá basa chiên giòn, phô mai Cheddar, hành tím, xà lách, sốt mayo lá thì là 

BURGER HEO BBQ - 130K 


thịt heo xé sợi, xà lách, cà rốt bào sợi, hành tím, bắp cải tím, sốt BBQ 

SANDWICH PHÔ MAI BÔ BÔ - 110K 


Mozzarella, Cheddar và phô mai xanh với tỏi xào, lá kinh giới sắp xếp trên vỏ bánh 3 tầng 

SANDWICH KIỂU CUBA - 110K  

dăm bông, thịt heo xé sợi, phô mai Cheddar, mù tạc vàng, ớt jalapeno, bánh mì nướng nguyên cám
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