
The Spice House
restaurant

STARTERS GREEN PAPAYA, MANGO & SHRIMP SALAD
The Spice House recipe with coriander seeds, served with a dipping sauce 
of fresh pineapple juice and fish sauce

135

QUINOA SALAD
Roasted capsicum, fresh cherry tomatoes & herbs with kalamata olives 
& virgin olive oil

140

FRIED SPRING ROLLS
Pork & shrimp with mushrooms & carrots, fish sauce

135

FRESH SPRING ROLLS
Shrimp, squid, rice vermicelli, cucumber, lettuce, mint & coriander

155

CALAMARI
Fresh local calamari coated with seasoned homemade bread crumbs

140

SQUID & POMELO SALAD
Sautéed squid tossed with pomelo, carrots, mint, coriander, red chili & lemongrass

165

ASIAN MAINS MEKONG STYLE SEAFOOD
Shrimp, barracuda & squid, pineapple & okra, served with a galangal, lemongrass, 
ginger & tomato sauce. Served with rice

185

CHICKEN BREAST WITH MANGO
Tender chicken breast marinated with turmeric & ginger paste, grilled on lemongrass 
skewers. Served with rice

185

KHMER STYLE FISH
Fish steamed in a marinade of chili, garlic, turmeric galangal, lemongrass, ka�r lime 
leaves & coconut milk. Served with rice & bok choy

185

GRILLED TIGER PRAWNS WITH LEMONGRASS
Lemongrass coated tiger prawns, served with refreshing mango salad & rice

230

CHICKEN BAO
Crispy fried chicken with spices, served with fresh salad

165

CORAL SHRIMP
Crispy fried shrimp, avocado fruit, tartare sauce

165



WESTERN MAINS

BOLOGNESE
Spaghetti with Australian ground beef & homemade bolognese

190

FOCACCIA CHICKEN SANDWICH
Tender grilled chicken breast, bacon, lettuce, fresh tomatoes & basil pesto in 
homemade focaccia

210

SEAFOOD MARINARA
Spaghetti with a selection of local seafood, tossed in a rich tomato sauce

195

BEEF BURGER
Australian ground beef with cheddar cheese & bacon in a homemade bun. 
Served with sweet potato fries

210

FISH & CHIPS
Breaded fish served with homemade potato fries & our own tartar sauce

180

SQUID INK RISOTTO
Arborio rice, cooked with ink & sautéed calamari

230

PORK RIBS IN OUR FIVE SPICE BLEND
The Spice House specialty. 5 spice mix aromatic pork ribs served with a refreshing 
cucumber, pineapple & shallot salad. Served with rice

215

DESSERTS FRUIT PLATTER
A selection of freshly cut local fruits of the season

110

HOTLINE: 0907 108 706

Free delivery below 5km



The Spice House
restaurant

STARTERS GỎI ĐU ĐỦ, XOÀI VÀ TÔM SALAD
Công thức của Spice House với hạt ngò, ăn kèm với nước chấm tươi khóm và 
nước mắm

135

HẠT MẮT DIM SALAD
Ớt chuông nướng, cà chua bi tươi & thảo mộc với ô liu kalamata và dầu ô liu 
nguyên chất

140

CHẢ GIÒ CHIÊN GIÒN
Thịt heo, tôm với nấm & cà rốt, nước mắm chua ngọt

135

GỎI CUỐN TƯƠI
Ăn kèm với tôm, mực, bún tươi, dưa leo, xà lách, bạc hà và ngò rí.

155

MỰC CHIÊN GIÒN
Mực tươi địa phương, phủ bột bánh mì chiên giòn

140

MỰC & BƯỞI SALAD
Mực xào trộn với bưởi, cà rốt, bạc hà, ngò gai, ớt sừng và sả

165

ASIAN MAINS HẢI SẢN KIỂU MEKONG
Tôm, cá nhồng & mực, dứa & đậu bắp, riềng sả, gừng & nước sốt cà chua. 
Ăn kèm với cơm

185

ỨC GÀ NƯỚNG XOÀI
Ức gà ướp nghệ và gừng, nướng trên xiên sả. 
Ăn kèm với cơm

185

CÁ HẤP KIỂU KHMER
Cá hấp ướp với ớt, tỏi, riềng nghệ, sả, lá chanh và nước cốt dừa. 
Ăn kèm với cơm và cải

185

TÔM NƯỚNG SẢ
Tôm sú tẩm sả ăn với gỏi xoài và cơm trắng

230

BÁNH BAO GÀ
Gà được tẩm các loại gia vị chiên giòn, ăn kèm với xà lách tươi

165

TÔM SAN HÔ
Tôm phủ lớp bột chiên giòn, trái bơ tươi, sốt tartare

165



WESTERN MAINS

MỲ Ý SỐT THỊT BÒ BẦM
Mỳ Ý với thịt bò Úc & bò bằm tự làm

190

BÁNH FOCACCIA KẸP GÀ
Ức gà nướng mềm, thịt xông khói, xà lách, cà chua tươi và rau húng quế trong món 
focaccia tự làm

210

MỲ Ý HẢI SẢN
Mỳ Ý với tuyển chọn các loại hải sản địa phương, sốt cà chua đậm đà

195

BURGER BÒ
Bò Úc với phô mai cheddar & thịt xông khói trong một chiếc bánh mì tự làm. 
Ăn kèm với khoai tây chiên

210

CÁ VÀ KHOAI TÂY CHIÊN
Cá tẩm bột ăn kèm khoai tây chiên tự làm và sốt tartar của riêng chúng tôi

180

CƠM MỰC KIỂU Ý
Cơm ý, nấu với mực & mực xào

230

SƯỜN HEO NƯỚNG NGŨ VỊ
Đặc sản của Spice House. Sườn heo trộn 5 loại gia vị ăn kèm với salad dưa chuột, 
dứa và hành tím. Ăn kèm với cơm

215

DESSERTS TRÁI CÂY THEO MÙA 110

HOTLINE: 0907 108 706

Giao hàng miễn phí dưới 5km


