A LA CARTE
LUNCH & DINNER
FROM 10AM - 10PM

INTERNATIONAL
STARTERS

GOATS CHEESE
Baked goats cheese, marinated beets, candied walnuts, apple &
truffle balsamic

200

SMOKED SALMON
House smoked salmon, quail eggs, caper berries, small leaves, pickled
cucumber & toasted baguette

300

INTERNATIONAL CHEESE & COLD CUT PLATTER
International cheese & cold cut selection with fruit jam, dried fruit & nut,
gherkins & toasted baguette

400

CLASSIC CAESAR SALAD
Romaine lettuce, crispy bacon, parmesan, garlic crouton, boiled egg &
classic Caesar dressing

170

WELL-BEING TUNA SALAD
Pan seared tuna loin, roasted pumpkin, quinoa, cherry tomatoes, sprouts,
local leaves & citrus vinaigrette

250

Phô mai dê nướng kèm củ dền, hạt óc chó, táo và dấm đen balsamic hương nấm truýp

Cá hồi xông khói tươi ăn kèm trứng cút, trái caper, dưa chuột muối, lá gia vị và bánh mỳ nướng

Các loại phô mai và thịt nguội dùng kèm mứt, các loại hạt, trái cây sấy khô, dưa chuột muối và bánh mì

Sa lát Romaine trộn bánh mì nướng, thịt heo muối xông khói, phô mai parmesan với sốt caesar
60
Add grilled chicken breast / Thêm gà
Add garlic prawns / Thêm tôm nướng
80

Thăn lưng cá ngừ áp chảo kèm bí ngô nướng, hạt quinoa, cà chua bi, giá đỗ, lá gia vị và sốt chanh
PRICES ARE QUOTED IN THOUSAND VIETNAMESE DONG AND SUBJECT TO 5% SERVICE CHARGE AND 10% VAT

Giá được tính bằng ngàn đồng và chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% thuế VAT.

GOURMET SANDWICHES
COUNTRY EGG SANDWICH
Spiced egg mayonnaise with Branston pickle, beetroot loaf & fresh salad

150

CAFE CLUB SANDWICH
Grilled chicken, tomato, lettuce & bacon on toasted white bread with
Dijon mayonnaise & taro chips

250

ROASTED TOMATO & GARLIC FOCACCIA
House baked tomato & garlic focaccia, hummus, grilled eggplant,
caramelized onions, feta, blistered capsicum & taro chips

200

BÁNH MÌ BAGUETTE
Freshly baked baguette, pork liver patè, roasted pork, cucumber,
pickled vegetables & taro chips

230

THE BURGER
Beef pattie, lettuce, tomato, mayonnaise & gherkin on a sesame seed bun
cheddar cheese, streaky bacon & mustard, taro chips

320

Trứng sốt cay ăn kèm đồ muối, bánh mỳ củ dền và sa lát

Gà nướng, cà chua, rau diếp, thịt heo xông khói, bánh mỳ trắng, sốt Dijon và khoai môn chiên giòn

Bánh mỳ Focaccia nướng với cà chua và tỏi ăn kèm sốt hummus, cà tím nướng, hành tây thắng,
phô mai feta, ớt chuông nướng sơ và khoai môn chiên giòn

Bánh mỳ tươi nướng, pa-tê gan, thịt heo quay, dưa chuột, rau chua và khoai môn chiên giòn

Burger thịt bò, rau diếp, cà chua, sốt mayonnaise & dưa chuột muối, phô mai cheddar,
thịt heo xông khói ăn kèm mù tạt và khoai môn chiên giòn

VIETNAMESE & ASIAN FAVORITES
LIGHT MEALS

FRESH ROLLS
120
Prawn, pork and fresh herbs rolled in a rice paper served with fish sauce & peanut
Gỏi cuốn tôm thịt

CRISP SPRING ROLLS
Wok fried root vegetables, black mushroom & vermicelli noodles rolled in
crisp pastry, sweet-chilli dressing

120

VIETNAMESE POMELO & CHICKEN SALAD
Fresh pomelo & chicken salad with Vietnamese mint, peppers &
roasted peanuts

230

Chả giò chiên

Gỏi bưởi thịt gà

PRICES ARE QUOTED IN THOUSAND VIETNAMESE DONG AND SUBJECT TO 5% SERVICE CHARGE AND 10% VAT

Giá được tính bằng ngàn đồng và chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% thuế VAT.

LOCAL

WOK-FRIED FLAT NOODLES
Flat noodles with Chinese sausage, prawns, bean sprouts & chives

250

Hủ tíu xào với lạp xưởng, tôm, giá đỗ và bông hẹ

“BUN CHA” HANOI STYLE
220
Vietnamese vermicelli noodles, grilled pork, lettuce, fresh herbs, pickles
& fish sauce
Bún chả Hà Nội

FRIED RICE IN LOTUS LEAF
230
Fried rice with chicken & vegetables served with lotus leaf, soy sauce & chili
Cơm chiên lá sen

SWEETS

ASSORTED MACARONS
Chef’s Selection of 3 daily macarons

90

SIGNATURE CARROT CAKE
Hotel des Arts signature carrot cake with cream cheese frosting

160

VIETNAMESE DOME
Coffee cake, coconut mousse, caramel mousse & chocolate glaze

190

FRESH FRUIT PLATTER
Vietnamese fresh fruit platter with chili salt

180

Bánh macarons 3 vị

Bánh cà rốt

Bánh cà phê, mousse kem dừa, kem carmel và phủ socola

Hoa quả tươi

Vegetarian Dishes - Món chay
Contains Pork - Món có thịt lợn

Gluten free - Không chứa lúa mì
Nut free - Không chứa hạt
Dairy free - Không chứa sữa

Vegetarian option is available/ Món có thể nấu chay theo yêu cầu

If you have any dietary requirements including food allergies please inform our staff.

Vui lòng thông báo cho nhân viên nếu Quý khách có yêu cầu đặc biệt hoặc dị ứng với bất kỳ nguyên liệu nào.
PRICES ARE QUOTED IN THOUSAND VIETNAMESE DONG AND SUBJECT TO 5% SERVICE CHARGE AND 10% VAT

Giá được tính bằng ngàn đồng và chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% thuế VAT.

