




MÓN KHAI VỊ




 Quả Oliu Ướp
 

Cà chua Hokkaido ướp với trà bá tước Cherry tomatoes marinated with Earl Grey



 





 





  





   



Steak condiment (Maldon sea salt, original wasabi paste, whole-grain mustard, fried garlic)

・COMMITMENT FOR STEAK GRILLING

Pate gan gà đồng quê (Pate gan gà nhà làm) Homemade rich pate de campagne





  





 



Xúc xích Ý nhà làm (2 cây) Homemade juicy Italian sausage
Phô mai Mozzarella, cà chua Hokkaido, dâu tây, húng quế
Mozzarella di bufala, cherry tomatoes, strawberries, basil

We use the finest Japanese Wagyu, Australian Wagyu, and Australian grain-fed beef,
which are judged most suitable for steak. By own unique slow-low grill method, you will
be able to taste tender and juicy steaks with charcoal-roasting aroma. We serve all
stakes with condiments, that are Maldon sea salt,original wasabi paste, whole-grain
mustard, and fried garlic.

Cá hồi hun khói với phô mai parmesan Smoked salmon in parmesan cheese
Gan ngỗng bọc khoai tây (3 viên) Foie Gras and potato croquette

Ức vịt hun khói kiểu Pháp với gan ngỗng, quả sung
Smoked French duck, with foie gras and ﬁgs

  




Lưỡi bò nướng chậm ở nhiệt độ thấp, phô mai xanh và nước sốt mù tạt
Roasted beef tongue, blue cheese with wasabi sauce

 


 
Món khai vị tổng hợp
Assorted appetizers

KHAI VỊ TỔNG HỢP



3 loại 3 kinds
5 loại 5 kinds



 







  



4 loại phô mai
4 kinds of assorted cheeses (Gorgonzola, Brie, St. Maure, Mimolette)

4 loại thịt nguội 4 kinds of assorted dry-cured hams and salamis
(Jamon-Serrano, Mortadella-Bologna, Salami-Milano, Chorizo)

   XÀ LÁCH
















Xà lách, thịt xông khói, bánh mì, trứng lòng đào kèm Sốt Caesar
Green salad with bacons, croutons, soft-boiled egg








Xà lách kiểu Ma-Rốc, Xoài, Tôm
Moroccan style salad, mangoes, shrimps

  

Cá hồi , sò điệp, rau với sốt yuzu
Salmon, scallops, vegetables with yuzu dressing

  









【

Xúc xích Ý nhà làm (1 cây) Homemade juicy Italian sausage

 

 



Bít tết thăn nội bò Full-Blood Wagyu 200g
300g




500g
1000g

 


  

Bít tết nạc lưng bò Tổng hợp



Aus Black Angus Rib Eye 200g, Aus Full-Blood Wagyu Rib Eye 200g
Bít tết nạc lưng bò "Black-Angus" 200g, nạc lưng bò Aus Full-Blood Wagyu 200g



Aus Black Angus Rib Eye 300g, Aus Full-Blood Wagyu Rib Eye 300g
Bít tết nạc lưng bò "Black-Angus" 300g, nạc lưng bò Aus Full-Blood Wagyu 300g
Bít tết nạc lưng bò "Black-Angus" 400g, nạc lưng bò Aus Full-Blood Wagyu 400g





     









15 loại rau tươi, đậu, hạt, trứng luộc kèm sốt dầu giấm
15 kinds of fresh vegetables, beans, nuts, boiled eggs










Súp bắp nướng kiểu Nhật (súp lạnh)
Japanese style cold corn pottage soup

 

Súp bò Nhật "Wagyu"
Wagyu soup made with Japanese bonito broth

 

Súp kem nghêu








200g

Bít tết thăn nội-Blood Wagyu

300g
500g

Bít tết thăn nội bò Tổng hợp

Aus Black Angus Tenderloin 200g, Aus Full-Blood Wagyu Tenderloin 200g



Aus Black Angus Tenderloin 300g, Aus Full-Blood Wagyu Tenderloin 300g



Aus Black Angus Tenderloin 400g, Aus Full-Blood Wagyu Tenderloin 400g



Bít tết thăn nội bò "Black-Angus" 200g, Bít tết thăn bò Aus Full-Blood Wagyu 200g
Bít tết thăn nội bò "Black-Angus" 300g, Bít tết thăn bò Aus Full-Blood Wagyu 300g
Bít tết thăn nội bò "Black-Angus" 400g, Bít tết thăn bò Aus Full-Blood Wagyu 400g





  






 

Bít tết “IL CORDA” Tổng hợp dành cho 2 người

（Beef tongue 150g、Lamb (bone-in) 4 chops、Aus Full-Blood Wagyu BMS 6/7 Tenderloin 200g）
Lưỡi bò 150g, Sườn cừu ( có xương ) 4 miếng, thăn nội bò Aus Full-Blood Wagyu BMS 6/7 200g



Bít tết thăn ngoại bò WAGYU (A5)




200g
300g




 

Bít tết thăn nội bò WAGYU (A4)

 
150g


Thăn nội bò áp chảo với gan ngỗng ăn kèm với sốt nấm Truffle 1 0 0 g
Pan-fried beef tenderloin steak topped with foie gras served
with trufﬂe sauce

  

Bít tết thăn nội Chateaubriand





300g

   

150g



Among the Iberico pigs, only approved pigs that have eaten acorn (bellota) to grow up are allowed to call "Iberico Bejota"
Trong số những con lợn Iberico, chỉ những con lợn đã ăn hạt sồi để lớn lên mới được phép gọi "Iberico Bejota"







300g

Thịt vai heo "Iberico Bejota" nướng than (150g)



IL CORDA's signature, charcoal-grilled thick slice of choicest US beef tongue
Lưỡi bò Mỹ cắt dày nướng than của Nhà hàng IL CORDA là sự lựa chọn tốt nhất







  
Đùi gà nướng than

   
Sườn cừu nướng than (4 miếng) 4 lamb chops

Prices are subject to 5% service charge and 10% VAT. Giá chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ.



 

 







250g






 



 

Cá mú áp chảo với sốt oliu, húng quế và sốt cà chua chín
Sauteed longtooth grouper with basil tapenade sause and ripe-tomato sauce



150g

Thăn nội bò tẩm bột chiên, nấm xào và sốt Demi
Original delicate-rare beef tenderloin cutlet,
sauteed mushrooms with demi glace sauce

 




Sandwich kẹp thăn nội bò tẩm bột chiên, khoai tây chiên
Chef's signature beef tenderloin cutlet sandwich, French Fries

  

MÓN ĂN KÈM

  
 
Khoai tây nghiền bơ sữa





Cá hồi áp chảo với rau củ và giấm
Semi-cooked salmon with diced vegitables marinated with shelly vinegar

 





  



 

Cải bó xôi sốt kem
Cải bó xôi xào

Khoai tây chiên


 


Hỗn hợp rau củ hầm kiểu Pháp
French style stewed vegetables







  



 

Hành tây chiên
Nấm xào

Xà lách nhỏ

  SỐT NHÀ LÀM
 
 

 

 
Sốt vang đỏ

  

 


Sốt phô mai xanh

  
 

 

Sốt kiểu Nhật

 

 
Sốt BBQ


Sốt nấm Truffle

 
Sốt Demi


Sốt tiêu đen và mật ong

 MÌ Ý VÀ CƠM
 
 



 











 



Sốt bò bằm, cà chua và miso kiểu Nhật
Linguine with Japanese style miso & tomato-based meat sauce



MÓN ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ HÀNG CHÚNG TÔI




Hải sản với sốt cà chua kiểu Pescatore
Seafood linguine pescatore style with tomato sauce

  

Mì Ý vị Tomyum Hot and sour Thai taste spaghetti



Cơm trắng (Gạo Iwate)

 TRÁNG MIỆNG

  
200 g





 

【 BÍT TẾT THĂN NGOẠI BÒ WAGYU (A5) 】 【 BÍT TẾT THĂN NỘI BÒ WAGYU (A4) 】

 SÚP




Đặc trưng của vị ngon thịt bò Nhật "WAGYU" đó chính là axit amino và chất béo không bão hòa làm cho thịt có vị ngon đặc biệt và thơm mềm.

Lưỡi cắt dày nướng than

  

Min. order 1,000g



Sốt Demi / Sốt kiểu Nhật
Demi-glace sauce / Japonais sauce

Lưỡi bò hầm vang đỏ Beef-tongue stew in red wine sauce

Măng tây nướng

Japanese -Wagyu beef is prized because of its intense marbling and the high percentage of unsaturated fat.

Rau củ quả chấm sốt tỏi cá cơm vị Ý Italian taste anchovy-garlic dip with vegetables





 



200 g



100g

  THỊT BÒ TƯƠI FULL-BLOOD WAGYU "MARGARET RIVER"





Carpaccio cà tím với mực nướng, trứng cá hồi
Eggplant carpaccio with seared squid, trout roe






Bít tết sườn bò Wagyu Tomahawk

BÍT TẾT TỔNG HỢP
   

( STANBROKE BLACK ANGUS GRAIN-FED BMS 2 : Tenderloin 200g, Rib Eye 200g,
Sirloin 200g )
Bò tươi Úc Stanbroke Black - Angus Tổng hợp : thăn nội 200g, Nạc Lưng 200g, Thăn Ngoại 200g



  




 BÒ NHẬT “SATSUMA-GYU”







Aus Black Angus Rib Eye 400g, Aus Full-Blood Wagyu Rib Eye 400g



 

  

  】

Pate gan gà đồng quê (Pate gan gà nhà làm) Homemade rich pate de campagne

 



 Chúng tôi nhận order tối thiểu 1,000g
100g

  SIZE NHỎ

Cá hồi với phô mai parmesan, Salmon in parmesan cheese



    Bít tết thăn ngoại bò Nhật “SATSUMA-GYU” (A5) nướng than

Rau củ quả chấm sốt tỏi cá cơm vị Ý Italian taste anchovy-garlic dip with vegetables












【  】

Chúng tôi sử dụng rau củ Đà Lạt
We mainly use Dalat vegetables.

15 loại rau tươi, đậu, hạt, trứng luộc kèm sốt dầu giấm
15 kinds of fresh vegetables, beans, nuts, boiled eggs

IL CORDA's signature, charcoal-grilled thick slice of choicest US beef tongue
Lưỡi cắt dày nướng than Lưỡi bò Mỹ cắt dày nướng than của Nhà hàng IL CORDA là sự lựa chọn tốt nhất.
150g



Chef's recommended juicy grilled Japanese-style hamburger steak (grilled meatball)
ORIGINAL WAGYU HANBURG STEAK 180g
Vị nguyên bản 180g

IL CORDA sử dụng thịt bò WAGYU A5 Nhật Bản, WAGYU Úc, Black Angus Grain-Fed.
Sử dụng phương pháp nướng độc đáo để bít tết mềm, bề mặt thịt mịn màng cùng với vị ngọt
của thịt và hương vị đặc trưng từ cách nướng Charcoal-Grill.
Tất cả các món bít tết đều sử dụng muối Maldon, mù tạt tươi nguyên chất, mù tạt ngũ cốc
và tỏi chiên.

  




Bít tết bò Full-Blood Wagyu bằm

・ LỰA CHỌN KĨ THỊT BÒ VÀ CÁCH NƯỚNG



   

CHEESE "ALIGOT'' WAGYU HAMBURG STEAK 180g (CHEESE BLENDED MASHED POTATOES)
Vị Phô mai Aligot, Khoai tây nghiền 180g

   THỊT BÒ TƯƠI ÚC "STANBROKE BLACK-ANGUS"
 Bít tết có xương
【     】
  
 【    】
200g
Bít tết nạc lưng bò "Black-Angus"
  
  Chúng tôi nhận order tối thiểu 1,000g
300g

100g  Min. order 1,000g 
   
5 0 0 g 
Bít tết sườn bò chữ T
10 0 0 g 
   
100g  Min. order 1,000g 
Bít tết sườn bò chữ L
  
  100g  Min. order 1,000g 
Bít tết thăn nội "Black-Angus"

200g
Bít tết sườn chữ T thượng hạng
3 0 0 g 
    100g  Min. order 1,000g 
5 0 0 g 
Bít tết sườn bò Tomahawk





Gia vị bít tết ( muối biển Maldon, wasabi tươi nguyên chất, mù tạt ngũ cốc nguyên hạt, tỏi chiên)

  

Carpaccio cà tím với mực nướng, trứng cá hồi
Eggplant carpaccio with seared squid, trout roe

   

BÍT TẾT NƯỚNG THAN

 

※"Magret de canard" refers to the breast of a Moulard duck that has been reared for foie gras.
※ Ngỗng được nuôi theo phương pháp nhân giống đặc biệt để lấy gan ngỗng.



ĐẶC BIỆT
  MÓN
CỦA BẾP TRƯỞNG





 
Tráng miệng tổng hợp





Đào ngâm bọc kem vani With vanilla ice cream

 

Tiramisu trà xanh với thạch Anh Đào và kem vani
Topped with Sakura-jelly with vanilla ice cream







 













Panna cotta trái vải, kem, trái cây cắt nhỏ With cut fruits
Bánh fondant socola và kem vani With vanilla ice cream

Kem kiểu Ý (2 loại) Italian ice cream



※Vui lòng liên hệ với nhân viên khi quý khách cần thêm bánh mì và bơ.
Please feel free to contact us if you need more bread and butter.

MÁY LỌC NƯỚC HÃNG

SEI SUI

Nhà hàng chúng tôi lắp đặt máy lọc nước với hiệu suất cao,
sử dụng nguồn nước sạch, an toàn cho sức khỏe.
We install the technologically advanced water puriﬁer
to get pure and safe drinking water.

The Beliefs Behind

IL CORDA

People. Food. Atmosphere.
A relaxing, fun space woven by these three ropes
IL CORDA means "the rope" in Italian. Warm, heartfelt watchfulness,
care, and service in the Japanese style. Cuisine that makes the most
of the ingredients' natural ﬂavors, centered around our charcoal
grilled steak. With terrace seating, private rooms, and seats at the
counter, we have a range of areas adapted to the styles and needs of
our many customers. Our three "ropes" ̶ people, food, and atmosphere
̶ are treated with the utmost importance by all our staff, and we hope
to combine them into one strong, thick "rope".

 
OMAKASE

Sharing Dinner (min. order: 2 people)

  

Set “OMAKASE” bao gồm

About Us - TSUNAYA Group

Lunc h: 1 1 : 3 0 ˜ 1 5 : 0 0 (LO. 1 4 : 3 0 )

40 years of specializing in meat.
Striving to produce great beef and a comfortable atmosphere

(Fo o d: LO. 2 2 :0 0 - Dr ink: LO. 2 2 :3 0 )

The history of Tsunaya, founded in Fukuoka in 1979, started
with a butchery and has now lasted for 40 years. Using our
supply routes and knowledge of butchery, we have established
14 restaurants mainly in Fukuoka Prefecture, with a focus on using
quality meat. These include Yakiniku Nurubon , the Japanese style
BBQ restaurant that buys Wagyu by the cow; Izakaya HANA, which
serves charcoal grilled meat and pot rice; and Steak Garden
KAZE-NO-OKA. Since the company's inception, we have never
compromised when it comes to meat, and we maintain the
highest standards: from our suppliers to our cooking methods,
and to creating an enjoyable dining experience.

Di nne r: 1 7 : 0 0 ˜ 2 3 : 0 0

 3 loại khai vị
     15 loại rau tươi, đậu, hạt, trứng luộc kèm sốt dầu giấm
  Súp bò Nhật "Wagyu"
  Món chính “Bít tết nướng than”
        Sốt vang đỏ nhà làm
   

2 món ăn kèm (Khoai tây chiên, măng tây nướng)
 Tráng miệng



   1,000,000VND/người

【  （  ） Món Bít tết chính (150g / 1 người)

Tsunaya Group thành lập tại Fukuoka vào năm 1979 nhằm tạo ra một
công ty chuyên về thịt bò. Với 40 năm kinh nghiệm, kiến thức và
công nghệ có được chúng tôi đã phát triển 14 nhà hàng chuyên về
thịt bò chẳng hạn như: Yakiniku Nurubon, Izakaya Hana, Yakiniku
Nurubon Garden chủ yếu ở tỉnh Fukuoka. Từ khi thành lập, chúng tôi
cam kết mọi thứ từ thịt bò đến phương pháp chế biến nhằm tạo ra
một không gian nơi bạn có thể thưởng thức bữa ăn ngon lành.

   
Bít tết nạc lưng bò "Black-Angus"



   1,400,000VND/người

【  （  ） Món Bít tết chính (150g / 1 người)

  

Bít tết nạc lưng bò MARGARET RIVER Full-Blood Wagyu



   1,800,000VND/người

【  （  ） Món Bít tết chính (150g / 1 người)

  

Bít tết thăn nội bò MARGARET RIVER Full-Blood Wagyu

※ Khi đặt bàn 6 khách trở lên, quý khách được đổi món chính sang
món bít tết có xương.
※ Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận đặt món (trước 1 ngày) theo yêu cầu
quý khách với giá 1.000.000VND/set (chưa bao gồm VAT và phí phục vụ).
Xin vui lòng liên hệ khi quý khách có thêm yêu cầu khác.
Prices are subject to 5% service charge and 10% VAT.
Giá chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ.

IL CORDA trong tiếng Ý có nghĩa là “sợi dây thừng”. Với phong cách
ấm áp, hiếu khách và tỉ mỉ đến từng chi tiết của Nhật Bản, món ăn
được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, đặc biệt bít tết được nướng
bằng than. Nhằm tạo cho quý khách không gian thoải mái có phòng
ăn riêng, quầy counter (quầy bar), khu vực ngoài trời... phù hợp với
mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi xem 3 yếu tố “Con người”
“Bữa ăn” “ Không gian” là 3 sợi dây mà toàn thể nhân viên chúng
tôi kết hợp lại 1 sợi duy nhất.





