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Sesame sake carpaccio/
Cá hồi tẩm vừng carpaccio

260.000
-



Fusion evergreen house salad/ Salad rau xanh nhà Fusion        80.000VND 
With home made dressing/cùng dressing nhà làm 

-
Hamachi tataki salad/Salad cá cam Nhật                                    280.000VND
With sesame marinated seaweed, red onion and
Yuzu ponzu, Pink lime sauce
/kèm rong biển trộn mè, hành tím và Yuzu ponzu, 
Pink lime sauce

- 
Sesame sake carpaccio/Cá hồi tẩm vừng carpaccio                 260.000VND
With ruccola, red onion, salmon roe and
Tru�e ponzu sauce
/cùng rau rocket, hành tím, trứng cá hồi và 
sốt Tru�e ponzu

-
Wagyu A5 Tataki salad/Salad bò Wagyu A5 tataki                   460.000VND
With red onion, greaves, garlic chips,
ponzu sauce and house dressing
/cùng hành củ tím, tóp mỡ, tỏi chiên,
sốt ponzu và house dressing

-
Wagyu A5 Carpaccio/Bò Wagyu A5 Carpaccio                        580.000VND
With red and green onion, ponzu and miso tru�e sauce
/cùng hành lá và hành củ tím, sốt ponzu và miso tru�e

-
Fusion’s Tacos                             260.000VND
Korean spicy tuna, Spicy tru�e salmon, Butter eel
/Tacos cá ngừ cay kiểu Hàn, cá hồi cay tru�e, lươn bơ 
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Fusion evergreen house salad/ Salad rau xanh nhà Fusion        80.000VND 
With home made dressing/cùng dressing nhà làm 

-
Hamachi tataki salad/Salad cá cam Nhật                                    280.000VND
With sesame marinated seaweed, red onion and
Yuzu ponzu, Pink lime sauce
/kèm rong biển trộn mè, hành tím và Yuzu ponzu, 
Pink lime sauce

- 
Sesame sake carpaccio/Cá hồi tẩm vừng carpaccio                 260.000VND
With ruccola, red onion, salmon roe and
Tru�e ponzu sauce
/cùng rau rocket, hành tím, trứng cá hồi và 
sốt Tru�e ponzu

-
Wagyu A5 Tataki salad/Salad bò Wagyu A5 tataki                   460.000VND
With red onion, greaves, garlic chips,
ponzu sauce and house dressing
/cùng hành củ tím, tóp mỡ, tỏi chiên,
sốt ponzu và house dressing

-
Wagyu A5 Carpaccio/Bò Wagyu A5 Carpaccio                        580.000VND
With red and green onion, ponzu and miso tru�e sauce
/cùng hành lá và hành củ tím, sốt ponzu và miso tru�e

-
Fusion’s Tacos                             260.000VND
Korean spicy tuna, Spicy tru�e salmon, Butter eel
/Tacos cá ngừ cay kiểu Hàn, cá hồi cay tru�e, lươn bơ 

Wagyu A5 tataki salad/
Salad bò Wagyu A5 tataki

460.000
-



- Wagyu A5 Carpaccio/
Bò Wagyu A5 Carpaccio

580.000
-



- Fusion’s Tacos/
Tacos Fusion

260.000
-



- Ever Green House Salad/
Salad rau xanh

80.000
-
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- Hamachi tataki salad/
Salad cá cam Nhật

280.000
-
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Takoyaki/
Viên bạch tuộc nướng

80.000
-

Yaki cheese gyoza/
Sủi cảo phô mai
80.000
-
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Miso soup/súp miso                                                                               50.000VND 
With fried tofu and seaweed
/cùng �ậu phụ chiên và rong biển 

- 

Takoyaki/Viên bạch tuộc nướng                                                         80.000VND
With dry seaweed, green onion and
hanakatsuo, with Fusion homemade sauce
/cùng rong biển sấy, hành lá và cá bào
kèm sốt �ặc biệt nhà Fusion Sushi

- 

Yaki cheese gyoza/sủi cảo nướng phô mai                                 80.000VND
With home made Ton sauce/kem sốt Ton tự chế

-

Beef Negimaki/Bò cuộn hành nướng                                               120.000VND
With garlic chíps and Yellow mustard sauce
/cùng tỏi chiên và sốt mù tạt vàng



Miso soup/
Súp Miso

50.000
-



- Beef negimaki/
Bò cuộn hành sốt teriyaki

120.000
-
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Wagyu A5 steak/
Steak bò Wagyu A5

600.000
-



Grilled Yellowtail fins/Hàm cá Hamachi nướng                            260.000VND 

-

Premium Beef Yakisoba/Mỳ soba xào bò Premium                      180.000VND

-

Premium Beef Udon/Mỳ Udon bò Premium                                     160.000VND

-
        
Wagyu A5 steak/Steak bò Wagyu A5                                            600.000VND
With wasabi smashed potato and grilled vegetables
/cùng khoai tây nghiền wasabi và rau củ nướng

-

Unagi katsu don/Cơm lươn chiên giòn                               280.000VND
With cripsy unagi, snow & teriyaki sauce 
/với lươn chiên giòn cùng sốt snow & teriyaki sauce

-
 
Salmon teriyaki/cá hồi nướng sốt teriyaki                               260.000VND
With seaweed, baro onion, cream cheese
 and mustard sauce
/cuộn rong biển nướng, hành baro,
cream cheese kèm sốt mù tạt vàng
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- Premium Beef Udon/
Mỳ Udon bò Premium

160.000
-



 Grilled Yellowtail fins/
Hàm cá Hamachi nướng

260.000
-



 Premium Beef Yakisoba/
Mỳ soba xào bò Premium

180.000
-



 Unagi katsu don/
Cơm lươn chiên giòn

280.000
-



 Salmon teriyaki/
Cá hồi nướng sốt teriyaki

260.000
-



FUSION SUSHI



Tempura shrimp, avocado, cucumber 
wraped in sushi roll, topped torched 
salmon with Snow, Unagi sauce and 
salmon roe/
Tôm tempura, bơ quả, dưa leo cuộn trong 
sushi roll, topping cá hồi khè cùng sốt 
Snow, Unagi và trứng cá hồi

Full: 280.000
1/2: 180.000

MARILYN MOON ROLL
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Spicy salmon and avocado wraped in 
sushi roll topped torched shimp with TNT, 
Unagi sauce and tobiko/
Cá hồi cay và bơ quả cuộn trong sushi roll 
topping tôm khè cùng sốt TNT, Unagi và 
tobiko

Full: 260.000
1/2: 160.000

GEISHA ROLL



Tempura shrimp, avocado, arugula 
wraped in sushi roll, topped with Tru�e 
spicy salmon and Unagi sauce/
Tôm tempura, bơ quả, rau arugula cuộn 
trong sushi roll cùng topping cá hồi cay 
Tru�e và sốt Unagi 

Full: 260.000
1/2: 160.000

VOLCANO ROLL



Tempura shrimp, avocado, cucumber 
wraped in sushi roll, topped with Korean 
spicy tuna, filo dough and Unagi sauce/
Tôm tempura, bơ quả, dưa leo cuộn trong 
sushi roll, topping cá ngừ cay kiểu hàn, 
bột sợi chiên giòn và sốt Unagi

Full: 260.000
1/2: 160.000

FUJI ROLL



Tuna cream, cucumber wrapped in sushi 
roll, deep fried with tempura powder and 
topping tobiko and Unagi sauce/
Cá ngừ cream, dưa leo cuộn trong sushi 
roll, tẩm bột tempura chiên giòn cùng 
topping tobiko và sốt Unagi

Full: 260.000
1/2: 160.000

SAMURAJ ROLL



Salmon and cream chesse wraped in 
sushi roll, deep fried with katsu powder 
serv with Snow and Unagi sauce/
Cá hồi và cream chesse cuộn trong sushi 
roll, tẩm bột chiên xù ăn kèm sốt Snow và 
Unagi

Full: 260.000
1/2: 160.000

PHILLY ROLL



Spicy tuna cream, seaweed and vegeta-
bles wraped in tortila’s wrap serv with 
wasabi sauce/
Cá ngừ cream cay, rong biển và rau cuộn 
trong vỏ bánh tortilla phục vụ kém sốt 
wasabi

Full: 260.000

SUSHI BURRITO



Grilled eel, asparagus and cucumber 
wraped in sushi roll with torched Wagyu 
beef topping foie gra butter and shallot/
Lươn nướng, măng tây, dưa leo cuộn 
trong sushi roll và bò wagyu aburi cùng 
topping bơ foie gra và hành khô

Full: 580.000
1/2: 360.000

WAGYU A5 STEAK ROLL



Ebi-ten temaki/
Cuộn tôm tempura 

100.000VND
-

Tuna cream temaki/
Cuộn cá ngừ cream

120.000VND
-
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Sashimi set/
16pcs: 680.000
24pcs: 860.000

-



Salmon/Cá Hồi                               160.000VND/4pcs
-
Bluefin Tuna Akami/Thăn cá ngừ vây xanh                              560.000VND/4pcs
-
Bluefin Tuna Otoro/Bụng cá ngừ vây xanh                              780.000VND/4pcs
-
Yellowfin Tuna Akami aburi/Thăn cá ngừ vây vàng aburi         180.000VND/4pcs
-
Yellowtail aburi/Cá Hamachi aburi                              260.000VND/4pcs
-
Marlin/Cá cờ kiếm                               160.000VND/4pcs
-
Red Seabream/Cá tráp �ỏ                              260.000VND/4pcs
-
Scallop/Sò �iệp                               160.000VND/4pcs
-
Red claim/Lưỡi ngao                               160.000VND/4pcs
-
Oyster/Hàu                                 220.000VND/1pcS
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 Oyster/
Hàu Nhật

220.000/pcs
-
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Sushi set/
6pcs: 680.000

10pcs: 860.000
-



Mochi ice cream
100.000

-
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Hot tea/Trà nóng 
Green Tea/ Trà xanh                                                                            30.000VND
Genmaicha/Trà gạo rang                                                                       30.000VND

-

Cool Tea/ Trà lạnh  
Oi cha green tea/Trà xanh Oi cha                                                        40.000VND
Jasmine green tea/Trà xanh nhài                                                         40.000VND

-

Water/ Nước khoáng                                        40.000VND
Coca/Coca light                                                40.000VND
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Sapporo Beer/Bia Sapporo                                                                               50.000VND

-

Sake/Rượu sake 

Koshino Kanchubai Nama Chozo Ginjo 14% 300ml                                    480.000VND
Rượu có vị không quá ngọt và thoảng mùi hương
tinh tế của hạt dẻ
Khô/thơm nhẹ

Koshino Kanchubai Kin Label Junmai Ginjo 14% 300ml                            560.000VND
Rượu có vị thơm thanh lịch, hương vị mới mẻ, là sự kết hợp
hoàn hảo với ẩm thực Nhật và các món hải sản
Hơi khô/lâu năm

Sakuragao Tokubetsu Junmai 15% 720ml                                                   1.260.000VND
Hương thơm nhẹ nhàng như lá tre hoặc các loại hạt,
hòa quyện với vị khô
Hơi khô/thơm nhẹ nhàng

Kubota Junmai Daiginjo 15% 720ml                                                             1.680.000VND
Được sản xuất �ể theo �uổi "Sự lộng lẫy của hương vị mới".
Một chút lê và dưa lưới với hương thơm thanh tao, sự hài hòa
tuyệt vời và vị chua tạo cảm giác dễ chịu khi thưởng thức
Hơi khô/Thơm nhẹ

Hakkaisan Snow Aged 3 Years Junmai Daiginjo 17% 720ml                  2.680.000VND
Rượu sake chất lượng cao và phức tạp. Hương thơm thanh lịch
và tinh tế qua quá trình trưởng thành trong hầm tuyết
Hơi khô/Thơm nhẹ
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Okunomatsu Tokubetsu Junmai 15% 720ml                                               1.260.000VND
Một mùi thơm êm dịu với vị �ậm �à phong phú sâu sắc
�ặc trưng của rượu Junmai
Khô/Thơm nhẹ

Houjun Zuiyo Junmai 15% 300ml/720ml                            560.000VND/1.060.000VND
Một loại rượu sake nguyên chất êm dịu
nhẹ nhàng và khô

Shochikubai Kyoto Junmai 13-14% 300ml/720ml              480.000VND/860.000VND
Thưởng thức hương vị êm dịu và �ậm �à
nổi bật của gạo
Khô/Thơm nhẹ

-

Fruit wine/Rượu hoa quả

Rượu Mơ Vảy Vàng Hamada 13% 750ml                                                      3.260.000VND
Được chiết xuất từ những quả mơ trồng hữu cơ ở vùng Ishigaki,
vàng nhạt rất tinh khiết làm cho chai rượu trở nên rực rỡ,
sang trọng và �ặc biệt hơn
Ngọt/Lâu năm

Rượu Yuzu Obaachan 7% 720ml                                                                      980.000VND
Được làm mới vị chua và ngọt tự nhiên từ 100% Yuzu Nhật Bản
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