'
A la carte menu

BREAKFAST

VIETNAM FOREVER

250

YOUR CHOICE OF FRESHLY SQUEEZED FRUIT JUICE OR WELLNESS JUICE
Orange, carrot, watermelon, pineapple or wellness juice
(green apple, celery, coriander, parsley)
Các loại nước ép: cam, cà rốt, dưa hấu, thơm hoặc thức uống dinh dưỡng
(táo xanh, cần tây, rau mùi, ngò tây)
BAKER’S BASKET
Freshly baked croissants, pain au chocolat, danish and baguette served with butter,
jams and honey
Bánh sừng trâu, bánh sừng trâu vị sô-cô-la, bánh Đan Mạch và bánh mì tươi dùng kèm bơ,
mứt và mật ong
PHO
Vietnamese noodle soup with beef or chicken served with fresh herbs, lime,
pickled soy bean sauce and chili sauce
Phở bò hoặc gà
COFFEE, CHOCOLATE AND TEA SPECIALITIES
Americano, cappuccino, espresso, decaffeinated coffee, flavoured Vietnamese coffee,
tea selection, chocolate, soy milk, full cream or skim milk
Các loại thức uống: americano, cappuccino, espresso, cà phê không cafein, cà phê Việt Nam,
trà, ca cao, sữa đậu nành, sữa nguyên kem hoặc sữa tách béo

HEALTHY BREAKFAST

250

YOUR CHOICE OF FRESHLY SQUEEZED FRUIT JUICE OR WELLNESS JUICE
Orange, carrot, watermelon, pineapple or wellness juice
(green apple, celery, coriander, parsley)
Các loại nước ép: cam, cà rốt, dưa hấu, thơm hoặc thức uống dinh dưỡng
(táo xanh, cần tây, rau mùi, ngò tây)
WHOLE GRAIN BREAD OR GLUTEN FREE
Bánh mì ngũ cốc hoặc bánh mì không gluten
EGG WHITE OMELETTE OR SCRAMBLED EGG WHITE WITH ZUCCHINI
Lòng trắng trứng cuộn hoặc trứng khuấy với bí ngòi
YOGURT (raspberry, mango, plain)
Sữa chua (vị dâu, vị xoài, sữa chua không đường)
JAPANESE GREEN TEA
Trà xanh Nhật Bản

Signature (Món đặc trưng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

PARISIEN BREAKFAST

250

YOUR CHOICE OF FRESHLY SQUEEZED FRUIT JUICE OR WELLNESS JUICE
Orange, carrot, watermelon, pineapple or wellness juice
(green apple, celery, coriander, parsley)
Các loại nước ép: cam, cà rốt, dưa hấu, thơm hoặc thức uống dinh dưỡng
(táo xanh, cần tây, rau mùi, ngò tây)
BAKER’S BASKET
Freshly baked croissants, pain au chocolat, danish and baguette served with butter,
jams and honey
Bánh sừng trâu, bánh sừng trâu vị sô-cô-la, bánh Đan Mạch và bánh mì tươi dùng kèm bơ,
mứt và mật ong
CHEESE & COLD CUTS PLATTER
Chef selection of International cheese & cold cuts with olives, gherkins and toasts
Các lựa chọn phô mai và thịt nguội dùng kèm ô-liu, dưa chuột và bánh mì nướng
COFFEE, CHOCOLATE AND TEA SPECIALITIES
Americano, cappuccino, espresso, decaffeinated coffee, flavoured Vietnamese coffee
tea selection, chocolate, soy milk, full cream or skim milk
Các loại thức uống: americano, cappuccino, espresso, cà phê không cafein, cà phê Việt Nam,
trà, ca cao, sữa đậu nành, sữa nguyên kem hoặc sữa tách béo

ENGLISH BREAKFAST

300

YOUR CHOICE OF FRESHLY SQUEEZED FRUIT JUICE OR WELLNESS JUICE
Orange, carrot, watermelon, pineapple or wellness juice
(green apple, celery, coriander, parsley)
Các loại nước ép: cam, cà rốt, dưa hấu, thơm hoặc thức uống dinh dưỡng
(táo xanh, cần tây, rau mùi, ngò tây)
BAKER’S BASKET
Freshly baked croissants, pain au chocolat, danish and baguette served with butter,
jams and honey
Bánh sừng trâu, bánh sừng trâu vị sô-cô-la, bánh Đan Mạch và bánh mì tươi dùng kèm bơ,
mứt và mật ong
EGGS
Two eggs cooked to your liking served with hashbrowns, sauteed mushrooms, pork sausages,
bacon and toasts
Trứng chế biến theo yêu cầu dùng kèm với bánh khoai tây, nấm xà, xúc xích thịt heo,
thịt heo xông khói và bánh mì
COFFEE, CHOCOLATE AND TEA SPECIALITIES
Americano, cappuccino, espresso, decaffeinated coffee, flavoured Vietnamese coffee,
tea selection, chocolate, soy milk, full cream or skim milk
Các loại thức uống: americano, cappuccino, espresso, cà phê không cafein, cà phê Việt Nam,
trà, ca cao, sữa đậu nành, sữa nguyên kem hoặc sữa tách béo

Signature (Món đặc trưng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

GRAND BREAKFAST

350

YOUR CHOICE OF FRESHLY SQUEEZED FRUIT JUICE OR WELLNESS JUICE
Orange, carrot, watermelon, pineapple or wellness juice
(green apple, celery, coriander, parsley)
Các loại nước ép: cam, cà rốt, dưa hấu, thơm hoặc thức uống dinh dưỡng
(táo xanh, cần tây, rau mùi, ngò tây)
OUR SIGNATURE RECIPE OF BIRCHER MUESLI, GREEN APPLE AND HAZELNUT
Ngũ cốc, táo xanh và hạt dẻ
HÔTEL DES ARTS SAIGON SALMON PHO
Vietnamese noodle soup with salmon fillet served with fresh herbs, lime,
pickled soy bean sauce and chili sauce
Phở cá hồi
FRESH FRUITS PLATTER
Trái cây tươi
COFFEE, CHOCOLATE AND TEA SPECIALITIES
Americano, cappuccino, espresso, decaffeinated coffee, flavoured Vietnamese coffee,
tea selection, chocolate, soy milk, full cream or skim milk
Các loại thức uống: americano, cappuccino, espresso, cà phê không cafein, cà phê Việt Nam,
trà, ca cao, sữa đậu nành, sữa nguyên kem hoặc sữa tách béo

Signature (Món đặc trưng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

EGGS

190
EGGS COOKED ANY STYLE
Sunny side up, over easy, scrambled, omelette, soft or hard boiled, poached
Served with bacon, pork sausages, sauteed mushrooms and hash brown
Trứng chế biến theo yêu cầu: chiên một mặt, hai mặt, khuấy, cuộn, luộc, lòng đào, luộc chín
hoặc chần dùng với thịt heo xông khói, xúc xích thịt heo, nấm xào, bánh khoai tây
THREE EGGS OMELETTE
190
Choose: bacon, onion, tomato, smoked salmon, cheese, capsicum, ham
Sides of bacon, pork sausages, sauteed mushrooms and hash brown
Trứng cuộn với thành phần: thịt heo xông khói, hành tây, cà chua, cá hồi xông khói, phô mai,
ớt chuông, thịt nguội dùng với thịt heo xông khói,xúc xích thịt heo, nấm xào và bánh khoai tây

250
EGGS BENEDICT
2 poached eggs with hollandaise sauce, smoked salmon or bacon on English muffin
Served with sauteed mushrooms and hash brown
Trứng chần với sốt hollandaise, cá hồi xông khói hoặc thịt heo xông khói, bánh muffin kiểu Anh
dùng kèm nấm xào và bánh khoai tây

FROM THE BAKERY

90
BREAD BASKET
Assorted bread basket: dark rye, cereal, baguette and toasts served with jams and butter
Bánh mì đen, bánh mì ngũ cốc, bánh mì kiểu Pháp và bánh mì nướng dùng với mứt và bơ
110
BAKER’S BASKET
Mini butter croissant, mini chocolate croissant, Danish pastries served with jams and butter
Bánh sừng trâu vị bơ, vị sô-cô-la và bánh nướng Đan Mạch dùng kèm mứt và bơ

FRUITY

SEASONAL FRUITS SALAD
Sa lát trái cây

170

VIETNAMESE FRUITS PLATTER
Trái cây tươi

180

CEREALS

SELECTION OF CEREALS
Choice of granola, muesli, coco pops, all bran or cornflakes served with full cream,
skimmed milk or soy milk
Ngũ cốc dùng với sữa nguyên kem, sữa tách béo hoặc sữa đậu nành

100

SIGNATURE BIRCHER MUESLI
Ngũ cốc trộn sữa chua

130

Signature (Món đặc trưng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

WESTERN FAVORITES

PANCAKES
Served with maple syrup, chocolate sauce and fresh berries
Bánh kếp dùng với sirô cây thích, sốt sô-cô-la và dâu tươi

170

WAFFLES
Served with berry compote, chocolate sauce or caramel sauce
Bánh kẹp dùng với mứt dâu, sốt sô-cô-la hoặc sốt caramel

170

ASSORTED COLD CUTS PLATTER
Coppa, chorizo, parma ham, serrano, black forest, grison served with olives,
gherkins and toasts
Thịt nguội dùng kèm với ô liu, dưa chuột và bánh mì nướng

250

SMOKED SALMON PLATTER
Smoked salmon served with capers and dark rye bread
Cá hồi xông khói dùng kèm nụ bạch hoa và bánh mì đen

300

LOCAL BREAKFAST

HÔTEL DES ARTS SAIGON SALMON PHO
Vietnamese noodle soup with salmon fillet served with fresh herbs, lime,
pickled soy bean sauce and chili sauce
Phở cá hồi

250

PHO
Vietnamese noodle soup with beef or chicken served with fresh herbs, lime,
pickled soy bean sauce and chili sauce
Phở bò hoặc gà

200

ASSORTMENT OF HANDMADE DIM SUMS (6PCS)
“Pork and prawn Ha kao”, “pork siew mai” and vegetarian dumplings
served with soya sauce and chili sauce
Há cảo tôm và thịt heo, xíu mại thịt heo và bánh bao chay

180

CONGEE
Your choice of: chicken, pork or fish congee served with spring onions and ginger
Cháo thịt gà, thịt heo hoặc cá dùng kèm hành lá và gừng

180

Signature (Món đặc trưng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

À LA CARTE
VIETNAMESE AND ASIAN DELIGHTS
DELIGHTS

VIETNAMESE SUMMER ROLLS
Prawn, pork and fresh herbs rolled in a rice paper served with fish sauce and
black bean peanut sauce
Gỏi cuốn tôm và thịt heo

120

SAIGON KITCHEN FRIED SPRING ROLLS
Pork, prawn, wood ear mushroom and vermicelli wrapped in rice paper
served with fresh herbs and fish sauce
Chả giò tôm và thịt heo

120

SUGAR CANE PRAWN
Grilled prawn paste on a sugar cane stick with chili sauce
Chạo tôm

150

BANH MI SAIGON
230
Baguette with homemade pork liver paté, roasted pork, cucumber, coriander,
sides of fresh chili, pickled vegetables and taro chips
Bánh mì với paté gan heo, heo quay, dưa leo, ngò rí dùng kèm ớt và khoai môn chiên
VIETNAMESE POMELO AND CHICKEN SALAD
Fresh pomelo and chicken salad with peppermint leaves and roasted peanuts
Gỏi bưởi thịt gà

SOUP & NOODLE

230

HÔTEL DES ARTS SALMON PHO
Vietnamese noodle soup with salmon fillet served with fresh herbs, lime,
pickled soy bean sauce and chili sauce
Phở cá hồi

250

PHO
Vietnamese noodle soup with beef or chicken served with fresh herbs, lime,
pickled soy bean sauce and chili sauce
Phở bò hoặc gà

200

KIMCHI STEW
200
Korean style soup with fermented cabbage, pork, tofu, leeks served with steamed rice
Súp Kim Chi với thịt heo, đậu hủ, tỏi tây dùng kèm cơm trắng
EGG NOODLES
Egg noodles soup with pork dumplings, char siew, bok choy and spring onions
Mì trứng với sủi cảo thịt heo, xá xíu, cải thìa và hành lá

210

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Vegetarian (Món ăn chay)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

LOCAL CLASSICS

DEEP FRIED CHICKEN WINGS
Crispy caramelized chicken wings in Phu Quoc fish sauce served with jasmine rice
Cánh gà chiên nước mắm

190

VIETNAMESE BEEF “LAGU”
Beef stew with shiitake mushrooms and potato served with jasmine rice
Bò Lagu

200

“BUN CHA” HANOI STYLE
Vietnamese vermicelli noodles, grilled pork, lettuce, fresh herbs served with sweet and
sour fish sauce
Bún chả Hà Nội

220

ASIAN CLASSICS

200
NASI GORENG
Indonesian style fried rice with prawns and chicken, fried egg, chicken sate,
peanut sauce and pickles
Cơm chiên tôm, gà kiểu Indo dùng với trứng chiên, thịt gà xiên nướng, sốt đậu phộng, đồ chua
WOK-FRIED EGG NOODLES
Egg noodles with beef, bean sprouts and spring onions
Mì trứng xào với bò, giá đỗ và hành lá

230

WOK-FRIED FLAT NOODLES
Flat noodles with Chinese sausages, prawns, bean sprouts and chives
Hủ tíu xào với lạp xưởng, tôm, giá đỗ và bông hẹ

250

250
SEAFOOD JAPCHAE
Wok fried vermicili with prawns, squid , spinach, mushrooms, carrot, ginger,
onions, sesame seeds
Miến trộn hải sản kiểu Hàn Quốc với tôm, mực, cải bó xôi, nấm, cà rốt, gừng, hành tây, mè
BULGOGI
Thin sliced beef sirloin with gojunjang paste served on sizzling plate, lettuce,
perilla leaf and steamed rice
Thịt bò nướng kiểu Hàn Quốc dùng kèm rau diếp, lá tía tô và cơm

290

ASSORTMENT OF HANDMADE DIM SUMS (6PCS)
“Pork and prawn Ha kao”, “pork siew mai” and vegetarian dumplings
served with soya sauce and chili sauce
Há cảo tôm và thịt heo, xíu mại thịt heo và bánh bao chay

180

FRIED RICE
Fried rice with mixed local vegetables served with soy sauce and chili
Cơm chiên rau củ dùng kèm nước tương và ớt cắt

180

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Vegetarian (Món ăn chay)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

WESTERN CUISINE
BISTRO PLATTERS

COLD CUTS PLATTER
Coppa, chorizo, parma ham, serrano, black forest, grison served with olives,
gherkins and toasts
Thịt nguội dùng kèm với ô liu, dưa chuột và bánh mì nướng

250

300
INTERNATIONAL CHEESE PLATTER
Served with quince paste, nuts, dry fruits and bread basket
Các loại phô mai hỗn hợp dùng kèm mứt mộc đào, các loại hạt, trái cây sấy khô và bánh mì
SMOKED SALMON PLATTER
Smoked salmon served with capers and dark rye bread
Cá hồi xông khói dùng kèm nụ bạch hoa và bánh mì đen

300

SALADS

170
CAESAR SALAD
Romaine, croutons, crispy bacon, shaved parmesan, caesar dressing
Sa lát Romaine trộn bánh mì nướng,thịt heo muối xông khói, phô mai parmesan với sốt caesar
Add grilled chicken/ Thêm gà - 60
Add grilled prawns/ Thêm tôm nướng - 80
NIÇOISE SALAD
Seared tuna, lettuce, capsicum, tomato, onion, quail eggs, French beans,
lemon & olive oil dressing
Xà lách cá ngừ

250

FOIE GRAS SALAD
Seared foie gras, smoked duck breast, mixed greens, asparagus, grilled mushrooms,
pine nuts and French dressing
Sa lát gan ngỗng và ức vịt xông khói

300

SANDWICHES

250
COUNTRY CLUB SANDWICH
A triple decker sandwich with grilled chicken, omelette, emmental cheese, crispy bacon,
lettuce, tomato and cucumber
Sandwich với gà nướng, trứng, phô mai emmental, thịt heo xông khói, rau diếp,
cà chua và dưa chuột
GRILLED MUSHROOM CIABATTA
Ciabatta, oyster mushroom, mozzarella and arugula
Bánh mì Ý với nấm bào ngư, phô mai mozzarella và xà lách rocket

250

McGALLERY BURGER
320
180gr Black Angus beef patty, emmental cheese, crispy bacon, bun, grilled onion,
lettuce and tomato
Burger thịt bò, phô mai emmental, thịt heo xông khói, hành tây nướng, rau diếp và cà chua
All our sandwiches are served with French fries, garlic salt and chili mayo

Tất cả các món bánh kẹp sẽ phục vụ kèm với khoai tây chiên, muối tỏi, sốt mayonnaise và tương ớt
Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Vegetarian (Món ăn chay)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

SOUP

ROASTED PUMPKIN SOUP
Creamy pumpkin soup with croutons
Súp kem bí đỏ dùng kèm bánh mì nướng

MAIN COURSES

180

PASTA
Your choice of penne, spaghetti with choice of grilled chicken or seafood
With a choice of alfredo, bolognese or tomato sauce
Các loại mì Ý phục vụ kèm thịt gà nướng hoặc hải sản dùng kèm xốt kem,
xốt bò bằm hoặc xốt cà chua

300

GRILLED CHICKEN BREAST
Grilled chicken breast served with pesto, zucchini and mashed potatoe
Ức gà nướng dùng với bí ngòi cuộn sốt húng tây và khoai tây ngh iền

320

SEARED TASMANIAN SALMON FILLET
Seared Tasmanian salmon fillet served with spinach, quinoa and tomato salsa
Phi lê cá hồi Tasmanian nướng dùng kèm với cải bó xôi, hạt diêm mạch và sốt salsa

360

GRILLED AUSTRALIAN BEEF TENDERLOIN 160gr
Grilled Australian beef tenderloin served with asparagus, mashed potatoes and
red wine sauce
Thăn bò Úc nướng dùng với măng tây, khoai tây nghiền và sốt rượu vang đỏ

450

TAGLIATELLE
Tagliatelle with zucchini, tomato & basil served with parmesan cheese
Mì Ý với bí ngòi, cà chua, húng quế dùng kèm phô mai parmesan

300

SWEETS
CHOCOLATE AND PEANUT BUTTER CAKE
Bánh sô cô la và bơ đậu phộng

200

VANILLA CRÈME BRULÉE AND FRESH DALAT BERRIES
Bánh crème brulée và dâu tây Đà Lạt

170

VIETNAMESE DOME
Coffee cake, coconut mousse and caramel mousse
Bánh cà phê, bánh dừa và bánh caramel

190

TROPICAL FRUITS SALAD WITH COCONUT ICE CREAM
Sa lát trái cây dùng với kem dừa

170

VIETNAMESE FRESH FRUITS PLATTER
Trái cây tươi

180

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
Vegetarian (Món ăn chay)
Healthy creation inspired by and dedicated to women (Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

KIDS MENU
FRIED SPRING ROLLS (3 PCS)
Pork, prawn and vermicelli wrapped in rice paper served with fresh herbs and fish sauce
Chả giò tôm và thịt heo

90

90
BANH MI SAIGON
Vietnamese baguette with homemade pork liver paté, roasted pork, cucumber, coriander.
Sides of pickled vegetables and taro chips
Bánh mì với paté gan gà, heo quay, dưa leo, ngò rí dùng với đồ chua và khoai môn chiên
PENNE PASTA
Choice of bolognese, carbonara or tomato sauce
Nui với sốt thịt bò, sốt kem thịt heo xông khói hoặc sốt cà chu a

100

GUANGZHOU FRIED RICE
Fried rice with chinese sausages, prawns, egg and vegetables
Cơm chiên Dương Châu với lạp xưởng, tôm, trứng và rau củ

100

CHICKEN FINGERS
Chicken tenders served with French fries
Gà chiên dùng kèm khoai tây chiên

120

MINI McGALLERY BURGER
Beef slider served with French fries
Burger bò dùng kèm khoai tây chiên

130

Signature (Món đặc trưng)
Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

PARIS - SAI GO N
A F TERNOON TEA

MONDAY TO SUNDAY | 02:30PM - 05:00PM

Looking for the perfect afternoon tea in Saigon? Take off from Paris and travel through your
five senses to Saigon in 1930’s Indochina. From the vintage music to the Vietnamese flavours
infused with classic French delicacies, the Paris – Saigon Afternoon tea brings chic travellers
on a memorable journey.
Trải nghiệm chuyến du hành mỹ vị để khám phá bữa tiệc trà chiều đúng điệu với sự kết hợp đặc
sắc 2 nền ẩm thực Pháp-Việt tinh tế và khéo léo. Mỗi set trà chiều sẽ bao gồm các thức ăn mặn
nhẹ được phục vụ trong một chiếc vali da du lịch nhỏ nhắn sành điệu; đặc biệt các lựa chọn
bánh ngọt tinh tế sẽ được trình bày trong một chiếc lồng chim cổ điển sang trọng.

PEACE (AN)
Grand Cru Dammann Frères tea selection, coffee, house-made drink based
on kumquat juice and lemongrass
Gói bao gồm ẩm thực và các lựa chọn cà phê, trà thượng hạng Grand Cru
Dammann Frères, thức uống pha chế đặc trưng từ quả quất và xả

550

JOY (LẠC)
Grand Cru Dammann Frères tea selection, coffee, house made kumquat
juice, one flute of Bottega Prosecco
Gói bao gồm ẩm thực và 1 ly rượu vang nổ Bottega Prosecco kèm các
lựa chọn cà phê, trà thượng hạng Grand Cru Dammann Frères, và
thức uống pha chế đặc trưng từ quả quất & xả

750

LOVE (TÌNH)
Grand Cru Dammann Frères tea selection, special Prestigio coffee selection
from hand picked and hand roasted Arabica and Robusta from Vietnam,
homemade kumquat juice, one flute of Taittinger Champagne
Gói bao gồm ẩm thực và 1 ly sâm-panh Taittinger kèm cà phê Prestigio
hảo hạng, trà thượng hạng Grand Cru Dammann Frères, và thức uống
pha chế đặc trưng từ quả quất & xả

950

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

BEVERAGES
WATER

Evian 330ml/750ml
Perrier 330ml
San Pellegrino 750ml
Acqua Panna 750ml

JUICE

145/200
145
200
200
120

WELLNESS
Green apple, celery, coriander, parsley
Táo xanh, cần tây, ngò rí, ngò tây
ENERGY
Mango, pineapple, ginger
Xoài, thơm, gừng
FRESHLY SQUEEZED & NATURAL
Watermelon, orange, passion fruit, pineapple, carrot
Dưa hấu, cam, chanh dây, thơm, cà rốt
FRESH COCONUT JUICE
Dừa tươi
SMOOTHIES
Banana, mango
Chuối, xoài

SOFT DRINK

95
120

70

Coke, Coke Zero, Coke Light
Fanta
Sprite
Soda water
Tonic

COFFEE SELECTION

110

TRADITIONAL VIETNAMESE COFFEE

110

Americano, decaffeinated coffee
Americano, thức uống không caffein
Single or double Espresso
1 hoặc 2 shot Espresso
Café Latte
Cappuccino
Macchiato
Mocha
Choice of soy milk, full cream or skim milk
Lựa chọn sữa đậu nành, sữa nguyên kem hoặc sữa tách béo
Served hot or iced, with or without condensed milk
Cà phê Việt Nam nóng hoặc đá dùng với sữa đặc hoặc không

SIGNATURE COFFEE

130

ICED COFFEE
Caramel
Chocolate
Chocolate & mint
Popcorn
HOT COFFEE
Popcorn
Hazenut
Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên được tính theo ngàn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

TEA

130

SELECTION OF DAMMANN PREMIUM TEA

Dammann is an acclaimed French Tea Brand due to its rich heritage, great passion for tea and most captivating
qualities. This same expertise has now been passed on to the children, the the third generation, who continue to
cultivate and grow this passion for tea.

Thương hiệu trà gia truyền Dammann lừng danh của Pháp nổi tiếng với chất lượng cũng như giá trị tâm huyết từ tayngười trồng và
sản xuất nay được phục vụ tại nhà hàng Saigon Kitchen.

Thé noir Breakfast - Black tea

Trà đen điểm tâm

Thé noir parfumé Earl Grey - Flavoured black tea

Trà đen Earl grey

Thé noir parfumé 4 fruits rouges - Flavoured black tea

Trà đen hương hoa quả

Thé vert parfumé à la menthe Touareg - Flavoured green mint tea

Trà xanh bạc hà

Thé vert parfumé Jasmin - Flavoured green tea
Tisane Camomile - Chamomile herbal tea

Trà xanh hương lài
Trà hoa cúc

Tisane Verveine - Verbena herbal tea

Trà thảo dược

VIETNAMESE PREMIUM ORGANIC TEA

110

From Ha Giang & Lao Cai, one of Vietnam’s last wild regions. Hand picked-sun dried-rolled by hand
Từ Hà Giang và Lào Cai, một trong những vùng hoang dã còn lại của Việt Nam

Black tea
Green tea
Jasmine tea
Lotus tea
Oolong tea

Trà
Trà
Tra
Trà
Trà

đen
xanh
lài
sen
Ô-lông

110

SELECTION OF PREMIUM ICE TEA
French Earl grey
Sweet France

Trà Earl grey
Trà hương hoa cúc

REFRESHMENT

120

CAFÉ DES BEAUX-ARTS RELAXING
Kumquat, plain yoghurt, guava blended, soda
FRESH AND BEAUTY
Lavender syrup, plain yoghurt, dragon fruit blended, soda
HANGHANGOVER
Lychee fruit, raspberry, cranberry juice, lime

SIGNATURE COCKTAIL

260

THE CLOUD
Botanist gin, Apple juice, lime, cadarmon seed, white egg, sugar
LA VIE EN ROSE
Ketel 1 citron, rose syrup, rose tea, lime, white egg
MINT JULEP
Bulleit bourbon, mint syrup, mint leaves
LOVE & DAY
Mount gay rum, pineapple juice, maple syrup, lime
SAIGONESE
Aperol liquer, barcadi white rum, kumquat salt-lemon, clasco citron syrup

BEER
Tiger
Heineken
Corona

130
130
170

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
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Glass

Bottle

190
210
250
260

2,900
3,200
4,200
4,300

Bombay Sapphire
Hendrick’s

190
250

2,900
3,600

The Botanist
Tanqueray No.10

260
290

3,700
4,200

190
250
360
360

2,900
3,500
5,300
5,500

190
210
220
250

2,900
3,000
3,200
3,500

VODKA
Absolut
Ketel One
Grey Goose
Belvedere

GIN

TEQUILA
Jose Cuervo
Patron XO Café
Patron Reposado
Don Julio Blanco 75cl

RUM
Bacardi Superior
Captain Morgan Dark Spice 75cl
Havana 7
Mount Gay

COGNAC
Remy Martin VSOP
Bisquit VSOP 70cl, 40%
Bisquit XO
Remy Martin XO Excellence 70cl
Martell Chanteloup

250 4,000
330 5,000
900 15,000
900 19,000
25,000

BLENDED SCOTCH WHISKEY
JW Black Label
JW Gold Label
Chivas 18 Y/O
JW Blue Label

220
250
360
800

3,200
3,500
5,200
8,000

290
320
390
1,200

4,500
4,900
5,200
15,000
21,000
64,000
12,000

190
210

2,200
2,500

SINGLE MALT SCOTCH WHISKEY
Glenmorangie Original
The Glenlivet 12 Y/O
The Macallan 12 Y/O
The Macallan 18 Y/O
The Macallan Rare Cask Highland
The Macallan Reflexion
The Macallan 12 Y/O 175cl

OTHER WHISKEYS
Jim Beam
Jack Daniel’s, Single Barrel 75cl

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
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WINE BY THE GLASS
WHITE WINE
Moulin de Gassac Figaro, Terret & Vermentino, Languedoc-Roussillon, France

Glass Bottle

Fritz, Riesling, Rheinhessen, Germany
Banfi Le Rime, Pinot Grigio, Toscana, Italy
Matua, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand
Laroche, Chablis, Chardonnay, Bourgogne, France

210
310
320
340
470

1,000
1,500
1,550
1,650
2,300

RED WINE
Moulin de Gassac Figaro, Grenache, Languedoc-Roussillon, France

210

1,000

320
340
370
390

1,500
1,650
1,800
1,900

Punta de Flechas, Malbec, Mendoza, Argentina
Matua, Pinot Noir, Marlborough, New Zealand
E.Guigal, Côtes du Rhône, Grenache & Syrah & Mourvèdre, France
La Petite Lune, Bordeaux blend, Bordeaux, France

WINE BY THE BOTTLE
WHITE WINE
Linderman’s Bin 65, Chardonnay, South Eastern, Australia
Masi Modello delle Venezie IGT, Pinot Grigio, Veneto, Italy
Allan Scott, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand
Fetzer Valley Oaks, Sauvignon Blanc, California, USA
Trimbach, Riesling, Alsace, France
Wiliam Fèvre, Petit Chablis, Chardonnay, Bourgogne, France
Clos du Val, Chardonnay, Napa Valley, USA
RED WINE
Barone Ricasoli, Chianti DOCG, Sangiovese, Toscana, Italy
Alvaro Palacios “La Vendimia”, Garnacha & Tempranillo, Rioja, Spain
Château Noaillac, Cru Bourgeois, Bordeaux blend, Médoc, France
Montes Alpha, Syrah, Colchagua Valley, Chile
Pio Cesare, Barbera d’Alba DOC, Barbera, Alba, Italy
Banfi “Aska” Rosso, Cabernet Sauvigon & Cabernet Franc, Toscana, Italy
E. Guigal, Gigondas AOC, Grenache & Syrah & Mourvèdre, Gigondas, France

1,300
1,400
1,400
1,500
2,200
2,200
3,100
1,400
1,800
1,950
2,000
2,300
2,900
2,900

CHAMPAGNES
Taittinger Brut Reserve, Reims, France

650 3,400

SPARKLING WINE
Bottega, IL Vino dei Poeti, Veneto, Prosecco, Italy

330 1,500

ROSÉ
Gérand Bertrand Gris Blanc, Pays d’Oc, France

1,150

Price are quoted in thousand Vietnamese Dong and subject to 5% service charge and 10% VAT
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