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VIETNAMESE AND ASIAN DELIGHTS

120

120

150

230

230

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

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

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

BANH MI SAIGON
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

250

210

200

200

SOUP & NOODLE
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

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

KIMCHI STEW
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

Signature (Món đặc trưng)
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Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)
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190

200

220

200

230

250

250

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

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

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

ASIAN CLASSICS
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

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

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 

290BULGOGI
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

180ASSORTMENT 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

180FRIED RICE
Fried rice with mixed local vegetables served with soy sauce and chili
Cơm chiên rau củ dùng kèm nước tương và ớt cắt
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WESTERN CUISINE

250

300

300

170

250

300

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

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

SALADS
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

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 

250

250

320

SANDWICHES
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

McGALLERY BURGER
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 



180
SOUP
ROASTED PUMPKIN SOUP
Creamy pumpkin soup with croutons
Súp kem bí đỏ dùng kèm bánh mì nướng

300

320

360

450

MAIN COURSES
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 

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

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 

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

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

SWEETS
200

170

190

170

180

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

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

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

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

VIETNAMESE FRESH FRUITS PLATTER
Trái cây tươi
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KIDS MENU
90

90

100

100

120

130

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

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

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

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

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

Signature (Món đặc trưng)

Contains Gluten (Thành phần món ăn có chứa Gluten)


