




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

BAKER’S BASKET – BUTTER CROISSANT, CHOCOLATE CROISSANT, DANISH PASTRIES
AND FRESH BAGUETTE
Các loại bánh mì ngọt 

FRENCH BUTTER, JAM AND HONEY
Bơ, mứt và mật ong

PHO - TRADITIONAL VIETNAMESE NOODLE SOUP
Your choice of beef or chicken
Phở bò hoặc gà

YOUR CHOICE OF HOT BEVERAGE
Americano, decaffeinated coffee, espresso, specialty coffee, tea, hot chocolate, soy milk, hot or cold milk 
Các loại thức uống nóng: Americano, thức uống không caffein, espresso, cà phê đặc biệt, trà,
ca cao nóng, sữa đậu nành, sữa tươi nóng hoặc lạnh

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

WHOLE GRAIN BREAD
Bánh mì ngũ cốc

EGG WHITE OMELETTE OR SCRAMBLED EGG WHITE WITH ZUCCHINI
Lòng trắng trứng chiên với gia vị hoặc đánh với kem

FRESH YOGURT 
Sữa chua nguyên chất

JAPANESE GREEN TEA
Trà Xanh Nhật Bản 

Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

BAKER’S BASKET – BUTTER CROISSANT, CHOCOLATE CROISSANT, DANISH PASTRIES
AND FRESH BAGUETTE
Các loại bánh mì ngọt 

FRENCH BUTTER, JAM AND HONEY
Bơ, mứt và mật ong

YOUR CHOICE OF HOT BEVERAGE
Americano, decaffeinated coffee, espresso, specialty coffee, tea, hot chocolate,
soy milk, hot or cold milk
Các loại thức uống nóng: Americano, thức uống không caffein, espresso, cà phê đặc biệt, trà,
ca cao nóng, sữa đậu nành, sữa tươi nóng hoặc lạnh

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

BAKER’S BASKET – BUTTER CROISSANT, CHOCOLATE CROISSANT, DANISH PASTRIES
AND FRESH BAGUETTE
Các loại bánh mì ngọt

FRENCH BUTTER, JAM AND HONEY
Bơ, mứt và mật ong 

TWO EGGS COOKED TO YOUR LIKING, SERVED WITH HASH BROWNS,
MUSHROOMS, PORK SAUSAGE AND BACON
Các món trứng, dùng kèm với bánh khoai tây, nấm, xúc xích và thịt xông khói

YOUR CHOICE OF HOT BEVERAGE
Americano, decaffeinated coffee, espresso, specialty coffee, tea, hot chocolate,
soy milk, hot or cold milk
Các loại thức uống nóng: Americano, thức uống không caffein, espresso, cà phê đặc biệt, trà,
ca cao nóng, sữa đậu nành, sữa tươi nóng hoặc lạnh   



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

OUR SECRET RECIPE OF BIRCHER MUESLI, GREEN APPLE AND HAZELNUT
Ngũ cốc, táo xanh và hạt dẻ

HÔTEL DES ARTS SAIGON SALMON PHO
Phở cá hồi

FRESH FRUIT PLATTER
Trái cây tươi

YOUR CHOICE OF HOT BEVERAGE
Americano, decaffeinated coffee, espresso, specialty coffee, tea, hot chocolate,
soy milk, hot or cold milk
Các loại thức uống nóng: Americano, thức uống không caffein, Espresso, cà phê đặc biệt, trà,
ca cao nóng, sữa đậu nành, sữa tươi nóng hoặc lạnh  



À LA CARTE BREAKFAST

Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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
TWO EGGS COOKED ANY STYLE - 180
Sunny side up, over easy, scrambled, soft boiled, hard boiled or poached
Served with bacon, pork sausage, mushrooms and hash browns
Lựa chọn trứng theo cách nấu, phục vụ kèm với thịt heo xông khói, xúc xích, nấm, bánh khoai tây

THREE EGGS OMELETTE - 190
Choose your ingredients: bacon, onion, tomato, smoked salmon, cheese, capsicum, ham
Served with bacon, pork sausage, mushrooms and hash browns
Trứng chiên với lựa chọn: thịt nguội, hành tây, cà chua, cá hồi xông khói, phô mai, ớt chuông, thịt nguội
Dùng kèm với thịt heo xông khói, xúc xích, nấm và bánh khoai tây

TWO EGGS BENEDICT WITH SALMON OR BACON - 250
2 poached eggs with smoked salmon or bacon and hollandaise sauce, served on english muffin
Served with mushrooms and hash browns
Trứng chần với cá hồi hoặc thịt heo xông khói dùng kèm nấm và bánh khoai tây

FROM THE BAKERY
BREAD BASKET - 90
Assorted bread basket: dark rye, cereal, baguette and toasts
Served with jams and butter
Các loại bánh mì ngũ cốc dùng kèm với bơ và mứt 

BAKER’S BASKET - 110
Mini butter croissant, mini chocolate croissant, Danish pastries
Served with jams and butter
Các loại bánh mì ngọt dùng kèm với bơ và mứt

FRUITY
A SELECTION OF SEASONAL LOCAL FRUITS - 160
Lựa chọn các loại trái cây theo mùa

EXOTIC FRESH FRUIT SALAD - 170
Sa lát trái cây

VIETNAMESE FRUIT PLATTER - 180
Dĩa trái cây Việt Nam cắt sẵn 



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

CEREALS
SELECTION OF CEREAL - 100
Your choice of Granola, Muesli, Coco Pops, All Bran or Cornflakes
Served with whole milk, skimmed milk or soy milk
Lựa chọn các loại ngũ cốc dùng kèm với các loại sữa

TRADITIONAL BIRCHER MUESLI - 130
Ngũ cốc trộn sữa chua

WESTERN FAVORITES
HOMEMADE PANCAKES - 170
Served with maple syrup, chocolate sauce and fresh berries
Bánh kếp dùng với các loại sốt và các loại dâu tươi

FRESH MADE WAFFLES - 170
Served with berry compote, chocolate sauce or caramel sauce
Bánh kẹp dùng với các loại sốt

CAESAR SALAD - 170
Served with croutons, parmesan and Caesar dressing
Xà lách romaine trộn bánh mì nướng, thịt heo muối xông khói, phô mai parmesan với sốt

ASSORTED COLD CUTS PLATTER - 250
Served with condiments and toasts
Thịt nguội dùng kèm với ô liu, dưa chuột ngâm và bánh mì nướng

SMOKED SALMON PLATTER - 300
Served with condiments and dark rye bread
Cá hồi xông khói dùng với bánh mì đen  



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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 BREAKFAST
HÔTEL DES ARTS SAIGON SALMON PHO - 250
Vietnamese noodle soup served with salmon fillet
Phở cá hồi
      Healthy creation inspired by and dedicated to women
     Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ

PHO - 200
Classic Vietnamese noodle soup served with beef tenderloin or chicken breast
Phở bò hoặc gà

ASSORTMENT OF HANDMADE DIM SUMS (6PCS) - 180
“Ha kao”, “siew mai” and vegetarian dumpling, served with soya sauce and chili sauce
Há cảo, xíu mại và bánh bao chay

CONGEE - 180
Your choice of: chicken, pork or fish
Served with spring onions and ginger
Cháo gà xé hoặc cháo thịt bằm hoặc cháo cá

FRIED RICE IN FOLDED LOTUS LEAVES - 200
With chicken and vegetables
Cơm chiên gà cuộn lá sen  



VIETNAMESE AND ASIAN DELIGHTS
                                    

VIETNAMESE SUMMER ROLLS - 120
Prawn and pork rolled in a rice paper, served with local condiments
Gỏi cuốn tôm và thịt heo

SAIGON KITCHEN FRIED SPRING ROLLS - 120
Served with local condiments
Chả giò tôm và thịt heo

SUGAR CANE PRAWN - 150
Prawn cakes grilled on a sugar cane stick, served with chili sauce
Chạo tôm

TONKINESE JASMINE FLOWER SALAD - 180
Sautéed beef, onion, roasted peanuts and sweet & sour sauce
Gỏi bò hoa thiên lý
      Healthy creation inspired by and dedicated to women
    Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ

BANH MI SAIGON - 230
Homemade chicken liver paté, roasted pork, cucumber and coriander
Served with picked vegetables, fresh chili and taro chips
Bánh mì thịt Sài Gòn

VIETNAMESE POMELO AND CHICKEN SALAD - 230
Seasoned with ram leaves and roasted peanuts
Gỏi bưởi thịt gà

Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

SOUP
HÔTEL DES ARTS SALMON PHO - 250 
Vietnamese noodle soup with salmon fillet
Phở cá hồi 
      Healthy creation inspired by and dedicated to women
     Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ

PHO - 200
Classic Vietnamese noodle soup with beef tenderloin or chicken breast  
Phở bò hoặc gà

KIMCHI STEW - 200
With pork, tofu, leek served with steamed rice
Súp Kim Chi thịt heo, đậu hủ, tỏi tây dùng với cơm trắng

EGG NOODLES SOUP - 210
Dumpling, char siew, por-choy and spring onions
Mì trứng sủi cảo, xá xíu, cải bó xôi và hành lá

MUSHROOM AND SCALLOP SOUP - 220
Served with fresh chili and soy sauce
Súp sò điệp nấm



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

DEEP FRIED CHICKEN WINGS, 
CARAMELIZED WITH PHU QUOC FISH SAUCE - 190
Served with steamed rice 
Cánh gà chiên nước mắm

VIETNAMESE BEEF “LAGU” - 200 
Flavorsome beef stew with shiitake mushrooms and tomato, served with steamed rice 
Bò Lagu

FRIED RICE IN FOLDED LOTUS LEAVES - 200
With chicken and vegetables 
Cơm chiên gà cuộn lá sen

Grilled pork served with lettuce, herbs and fish sauce with Vietnamese vermicelli noodles
TRADITIONAL “BUN CHA” HANOI STYLE- 220

Bún Chả Hà Nội



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

NASI GORENG - 200
Indonesian fried rice, served with fried egg and chicken skewers
Cơm chiên Indo

WOK-FRIED EGG NOODLES - 230
With beef, bean sprout and spring onions
Mì trứng áp chảo bò, giá đỗ và hành lá

WOK-FRIED FLAT NOODLES - 250
With chinese sausage, prawns, bean sprout and chives
Hủ tíu áp chảo với lạp xưởng, tôm, giá đỗ và bông hẹ

SEAFOOD JAPCHAE - 250
With spinach, mushrooms, carrot, ginger, onions, sesame seeds
Miến trộn hải sản Hàn Quốc

BULGOGI - 290
Beef sirloin served on sizzling plate, lettuce, perilla leaf and steamed rice
Thịt bò nướng Hàn Quốc dùng kèm cơm trắng



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

JAPANESE MIX PLATTER (16PCS) - 350
Assortment of sashimi, maki rolls and sushi, served with pickled ginger, wasabi and soy sauce
Các loại cá sống và cơm cuộn dùng kèm với nước chấm của Nhật

MAKI ROLL PLATTER (10PCS) - 200
Served with pickled ginger, wasabi and soy sauce
Các loại cơm cuộn
      Healthy creation inspired by and dedicated to women
     Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ

SASHIMI PLATTER (12PCS) - 250
Tuna, salmon, octopus sashimi served with pickled ginger, wasabi and soy sauce
Cá ngừ, cá hồi, bạch tuột sống dùng kèm với nước sốt
Extra savoury with Hokkaido scallop - 120
Sò điệp Hokkaido dùng thêm
      Healthy creation inspired by and dedicated to women
     Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ

ASSORTMENT OF HANDMADE DIM SUMS (6PCS) - 180
“Ha kao”, “siew mai” and vegetarian dumplings, served with soy sauce and chili sauce
Há cảo, xíu mại và bánh bao chay



WESTERN CUISINE

Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

BISTRO PLATTER
COLD CUTS PLATTER - 250
A selection of international smoked meats, served with gherkins, olives and toast basket
Các loại thịt nguội dùng kèm với ô liu, dưa chuột muối và bánh mì nướng

INTERNATIONAL CHEESE PLATTER - 300
Served with quince paste, nuts, dry fruits and bread basket 
Các loại phô mai hỗn hợp

SMOKED SALMON PLATTER - 300
Served with condiments and toasted dark rye bread
Cá hồi xông khói dùng với bánh mì đen

SALAD
CAESAR SALAD - 170
Romaine lettuce, 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 chicken/ Thêm gà - 40
   Add grilled prawns/ Thêm tôm nướng - 60

NIÇOISE SALAD - 250
Lettuce, capsicum, tomato, onion, seared tuna, quail eggs, French beans, lemon & olive oil dressing
Sa lát cá ngừ

FOIE GRAS SALAD - 300 
Mixed greens, smoked duck breast, seared foie gras, asparagus, roasted mushroom and pine nuts
Sa lát ức vịt xông khói và gan ngỗng

SOUP
ROASTED PUMPKIN SOUP
Served with croutons
Súp kem bí đỏ

 - 180



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

SANDWICHES
COUNTRY CLUB SANDWICH - 250
Grilled chicken, omelette, emmental cheese, crispy bacon, lettuce, tomato and cucumber
Served on white toast
Sandwich gà, trứng, thịt heo xông khói và phô mai
GRILLED MUSHROOM CIABATTA - 250
Oyster mushrooms, mozzarella and arugula
Bánh mì Ý với nấm bào ngư và phô mai

McGALLERY BURGER - 320 
Juicy 180gr Black Angus beef patty, emmental cheese, crispy bacon,
grilled onion, lettuce and tomato
Burger Bò bằm, thịt heo xông khói và phô mai

All our sandwiches are served with French fries, garlic salt, chili sauce and mayonnaise
Tất cả các món bánh kẹp sẽ phục vụ kèm với khoai tây chiên, muối tỏi, sốt mayonnaise và tương ớt

MAIN COURSES
TAGLIATELLE PASTA - 300
With mixed seafood
Mì Ý xào hải sản

GRILLED CHICKEN BREAST - 320
Served with pesto, zucchini and mashed potatoes
Ức gà nướng dùng với sốt bí ngòi và khoai tây nghiền

SEARED TASMANIAN SALMON FILLET - 360
Served with spinach, quinoa and tomato salsa
Cá hồi Tasmanian róc xương dùng kèm với rau bina, hạt diêm mạch và sốt salsa nguyên chất

GRILLED AUSTRALIAN BEEF TENDERLOIN 160gr - 450
Served with asparagus, mashed potatoes and red wine sauce
Bò Úc nướng dùng với sốt măng tây, khoai tây nghiền và rượu vang đỏ



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

                             
FRIED RICE - 180
Fried rice with mixed local vegetables, served with chili and soy sauce
Cơm chiên rau củ tổng hợp dùng chung với tương ớt và nước tương

GRILLED MUSHROOM CIABATTA SANDWICH - 250
Oyster mushrooms, mozzarella and arugula
Nấm bào ngư nướng phô mai mozzarella và rau arugula

TAGLIATELLE - 300
Tagliatelle with zucchini, tomato & basil, served with parmesan
Mì Ý với bí ngòi, cà chua, húng quế dùng chung với phô mai parmesan

ROASTED PUMPKIN SOUP - 180
Served with croutons
Súp bí đỏ dùng kèm với bánh mì nướng
     Healthy creation inspired by and dedicated to women
    Món ăn tốt cho sức khỏe dành cho phụ nữ

VEGETARIAN SELECTION



 

Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

HÔTEL DES ARTS SALMON PHO - 250 
Vietnamese noodle soup with salmon fillet
Phở cá hồi 

TONKINESE JASMINE FLOWER SALAD - 180
Sautéed beef, onion, roasted peanuts and sweet & sour sauce
Gỏi bò hoa thiên lý

MAKI ROLL PLATTER (10PCS) - 200
Served with pickled ginger, wasabi and soya sauce
Các loại cơm cuộn

SASHIMI PLATTER (12PCS) - 250
Tuna, salmon, octopus sashimi served with pickled ginger, wasabi and soya sauce
Cá ngừ, cá hồi, bạch tuột sống dùng kèm với nước sốt
Extra savoury with Hokkaido scallop - 120
Sò điệp Hokkaido dùng thêm

ROASTED PUMPKIN SOUP - 180
Served with croutons
Súp bí đỏ dùng kèm với bánh mì nướng

TROPICAL FRUIT SALAD WITH COCONUT ICE CREAM - 170
Sa lát trái cây dùng với kem dừa

At Hotel des Arts Saigon, we have a notable dedication to cater to the needs of the Modern
Female Traveler. We dial up lighter dishes, with a focus on presentation and a feminine touch, 
while still displaying our passion for “gourmandise”.
The selection below is also highlighted throughout the menu with a special flower icon.
Tuyển chọn những món ăn tốt cho sức khoẻ dành cho phụ nữ

INSPIRED BY HER 



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

FRIED SPRING ROLLS - 90
Served with local condiments
Chả giò tôm và thịt heo

BANH MI SAIGON - 90
Homemade chicken liver paté, roasted pork, cucumber and coriander
Served with picked vegetables pickles chili sauce
Bánh mì thịt Sài Gòn

PENNE PASTA - 100
Choice of bolognese or carbonara or tomato sauce
Nui ống với sốt bò hoặc thịt xông khói sốt kem hoặc sốt cà chua  

GUANGZHOU FRIED RICE - 100
With dried sausage, egg, shrimp and vegetables 
Cơm chiên Dương Châu với lạp xưởng, trứng, tôm và rau củ

CHICKEN FINGERS - 120
Served with French fries 
Gà rút xương chiên dùng kèm với khoai tây chiên

MINI McGALLERY BURGER - 130
Served with French fries 
Burger nhỏ dùng kèm với khoai tây chiên

KIDS MENU



Prices are quoted in Vietnamese Dong (’000s) 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

Signature (Món đặc trưng)
Well-being (Món ăn dinh dưỡng)

CHOCOLATE AND PEANUT BUTTER CAKE - 200 
Bánh sô cô la và bơ đậu phộng

VANILLA CRÈME BRULÉE AND FRESH DALAT BERRIES - 170 
Bánh crème brulée và dâu tây Đà Lạt

VIETNAMESE DOME - 190 
Coffee cake, coconut mousse and caramel mousse 
Bánh cà phê, bánh dừa và bánh ca ra men

SWEET BANANA SOUP WITH SAGO  - 130 
Chè chuối và bột báng

TROPICAL FRUIT SALAD WITH COCONUT ICE CREAM - 170

VIETNAMESE FRESH FRUIT PLATTER - 180 

 
Sa lát trái cây dùng với kem dừa

Trái cây Việt Nam cắt sẵn

SWEETS




