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APPETIZER / MÓN KHAI VỊ

Quý khách vui lòng chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp có dị ứng 
với bất kỳ loại thực phẩm nào với nhân viên nhà hàng khi đặt bàn ăn. Xin cảm ơn!

To assist you in avoiding any allergic reactions you may be prone to, 
please let us know should you have any food allergies on your arrival to the restaurant.

Vegetarian option

VND

“Fines de Claire” oysters 620
6 pieces, shallot vinegar, toast bread
Hàu biển Pháp “Fines de Claire”
6 con, xốt dấm hành, bánh mì nướng

Pan fried foie gras  600
Roasted mango, beetroot, coriander, blood orange reduction
Gan béo rán chảo 
Xoài rán, củ dền, rau mùi, xốt cam đỏ 

House-smoked salmon 410
Traditional condiments
Cá hồi hun khói tự làm
Các gia vị ăn kèm kiểu truyền thống

Cold cut platter  350
Paté, rillettes, dry sausage, ham, pickles
Đĩa thịt nguội 
Ba tê, rilét, xúc xích khô, giăm bông, rau củ muối

Tomato bruschetta  290
Mozzarella, Parma ham, basil
Bánh mì nướng cà chua 
Phô mai Mozzarella, giăm bông Pác mơ, lá húng 

Salmon galantine  320
Quail egg, dill, sour cream, country style toasted bread  
Ba tê cá hồi 
Trứng chim cút, củ thì là, xốt kem chua, bánh mì nướng   

Aquitaine caviar (France - 30 g)  3,900
Capers, chopped egg, herbs, toast
Trứng cá Aquitaine 30g 
Nụ bạch hoa, trứng băm, rau gia vị, bánh mì nướng

Selection of French aged cheese 380
Dalat mesclun, onion jam, mustard dressing
Các loại phô mai Pháp
Xa lát Đà lạt, mứt hành, xốt mù tạt
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SALAD / XA LÁT

SOUP / XÚP

Quý khách vui lòng chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp có dị ứng 
với bất kỳ loại thực phẩm nào với nhân viên nhà hàng khi đặt bàn ăn. Xin cảm ơn!

To assist you in avoiding any allergic reactions you may be prone to, 
please let us know should you have any food allergies on your arrival to the restaurant.

Vegetarian option

VND

Hot tomato soup: Emmental, basil, garlic bread 195
Xúp cà chua nóng: Emmental, lá húng, bánh mì tỏi 

Creamy pumkin soup: smoked duck, hazelnut, chive 210
Xúp kem bí ngô: thịt vịt hun khói, hạt dẻ phỉ, lá hẹ 

Potato leek velouté: parsley oil, croutons, peppered whipped cream  195
Xúp kem khoai tây tỏi tây: dầu mùi tây, bánh mì giòn, kem hạt tiêu 

Classic Ceasar: anchovies, croûtons, Parmesan 230
Xa lát Ceasar Cá cơm, bánh mì giòn, phô mai Pác mơ san 
With bacon bites / Với thịt hun khói  240
With grilled chicken / Với gà nướng  250
With steamed prawn / Với tôm hấp 250
With spices cured salmon / Với cá hồi ướp gia vị  260

Niçoise: tuna con�t, green beans, olives, tomatoes, baby corn, potatoes 
Xa lát Ni xoa: cá ngừ, đậu xanh, ô liu, cà chua, ngô non, khoai tây  

Marinated tomatoes 
Bocconcini, mesclun, extra virgin olive oil  
Cà chua ướp 
Phô mai bocconcini, dầu ô liu

Grilled Mediterranean vegetables: goat cheese, spring onion, balsamic reduction  
Rau nướng kiểu Địa Trung Hải: phô mai sữa dê, hành xanh, xốt balsamic  

Crab remoulade 
Celery, green apple, herbs salad, curry mayonnaise
Cua trộn remoulade 
Cần tây, táo xanh, rau gia vị, xốt mayonnaise vị ca ri  

Lobster salad: green beans, shaved carrots, shell oil  990
Xa lát tôm hùm: đậu xanh, cà rốt bào, dầu vỏ tôm

Medium / Xuất nhỡ: 260
Large / Xuất lớn: 300

Medium / Xuất nhỡ: 290
Large / Xuất lớn: 350
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Quý khách vui lòng chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp có dị ứng 
với bất kỳ loại thực phẩm nào với nhân viên nhà hàng khi đặt bàn ăn. Xin cảm ơn!

To assist you in avoiding any allergic reactions you may be prone to, 
please let us know should you have any food allergies on your arrival to the restaurant.

Vegetarian option

VND

Black Angus beef burger 390 
Sesame bun, tomato con�t, onion rings, gherkin. 
Choice : cheddar, Emmental, bacon, egg
Thịt bò Angus băm nướng: 
Bánh vừng mềm, cà chua om mềm, hành tây, dưa chuột muối. 
Đồ ăn kèm theo lựa chọn: phô mai Cheddar, phô mai Emmental, thịt hun khói, trứng

Black Angus beef slider: bacon, Emmental, tomato 390
Thịt bò Angus băm nướng: thịt hun khói,phô mai Emmental, cà chua

Rossini Burger: tarragon mayonnaise, pan fried foie gras, truf�e 630
Bò băm nướng Rossini: xốt mayonnaise với lá ngải dấm, gan béo rán chảo, nấm củ

Half baguette 250
Choice : white ham, saucisson or Emmental, salad, tomatoes, butter 
Một nửa bánh mì dài kẹp - Theo lựa chọn: giăm bông trắng, Salami Pháp hoặc 
phô mai Emmental, xa lát, cà chua, bơ

Smoked salmon sandwich - Choice of baguette or brown toast 290
Salad, cucumber, red onion, sour cream 
Bánh mì kẹp cá hồi hun khói: bánh mì dài hoặc bánh mì gối nâu nướng 
theo lựa chọn. Xa lát, dưa chuột, hành tím, xốt kem chua

Traditional Croque-Monsieur: 
White ham, Emmental, nutmeg
Bánh mì kẹp nướng truyền thống: giăm bông trắng, phô mai Emmental, nutmeg

Truf�e Croque-Monsieur 
Parma ham, Mozzarella, truf�e
Bánh mì kẹp nướng với nấm củ: giăm bông Pác mơ, phô mai Mozzarella, nấm củ

Club sandwich 300
Smoked bacon, chicken breast, egg, tomato, lettuce, mayonnaise 
Bánh mì kẹp Club:với ba chỉ hun khói, thăn gà, trứng, cà chua, rau xà lách, xốt mayonnaise 

Metropole Club: smoked salmon, avocado, tomato, sour cream 320
Bánh mì kẹp Metropole: cá hồi hun khói, quả bơ, cà chua, xốt kem chua 

Veggie Ciabatta: Mediterranean grilled vegetables, pesto 220
Bánh mì ciabatta kẹp chay: rau nướng kiểu Địa trung hải, xốt húng tỏi

Panini: Parma ham, tomato, Mozzarella, pesto  250
Bánh Panini: giăm bông Pác mơ, cà chua, phô mai Mozzarella, xốt húng tỏi

Single /Xuất nhỡ    220
Double / Xuất lớn  300

Single /Xuất nhỡ    320
Double / Xuất lớn  450

SANDWICHES AND BURGERS
BÁNH KẸP
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MAIN COURSE / MÓN CHÍNH

  
 

 

Quý khách vui lòng chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp có dị ứng 
với bất kỳ loại thực phẩm nào với nhân viên nhà hàng khi đặt bàn ăn. Xin cảm ơn!

To assist you in avoiding any allergic reactions you may be prone to, 
please let us know should you have any food allergies on your arrival to the restaurant.

Vegetarian option

VND
Roasted Cod �sh  760
Mashed potatoes, sautéed pok choy, vierge dressing 
Cá tuyết rán 
Khoai tây nghiền, cải chip xào, xốt dầu ô liu và rau gia vị 

Grilled salmon  470
Steamed broccoli, carrot rings, ginger butter sauce 
Cá hồi nướng 
Hoa lơ xanh hấp, cà rốt, xốt bơ gừng 

Pan-seared sea bass 450
Winter vegetables, lobster bisque reduction, parsley 
Cá vược áp chảo 
Rau mùa đông, xốt tôm hùm, mùi tây

Australian Beef Rossini 1,250
Pan fried foie gras, truf�e sauce, potato gratin
Thăn bò Úc Rossini
Gan béo rán chảo, xốt nấm củ, khoai tây bỏ lò với kem

Us Beef  Rib Eye  765
Dalat mesclun, french fries, pepper sauce
Thịt thăn vai bò Mỹ : xa lát Đà lạt, khoai tây chiên, xốt hạt tiêu 

Grilled lamb chops  795
Green beans “à la française”, cherry tomatoes chutney, thyme jus  
Sườn cừu Úc nướng
Đậu xanh xào hành khô, mứt cà chua bi, xốt lá xạ hương

Australian steak tartar 
Knife cut, capers, salad, french fries
Gỏi thịt bò Úc băm
Thịt băm tay, nụ bạch hoa, xa lát, khoai tây chiên 

Australian veal “Milanese” 650
Mesclun, sautéed potatoes, mushroom sauce 
Thịt bê “Milanese”: xa lát, khoai tây xào, xốt nấm 

Roasted chicken breast   380
Melted spinach, sautéed mushrooms, béchamel, jus 
Lườn gà chần bỏ lò: cải bó xôi xào, nấm xào, béchamel, xốt

180 gr  670
250 gr   800
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DESSERT  / MÓN TRÁNG MIỆNG

Quý khách vui lòng chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp có dị ứng 
với bất kỳ loại thực phẩm nào với nhân viên nhà hàng khi đặt bàn ăn. Xin cảm ơn!

To assist you in avoiding any allergic reactions you may be prone to, 
please let us know should you have any food allergies on your arrival to the restaurant.

Vegetarian option

VND
Molten bitter chocolate cake  290
Orange déclinaison: heart, salad, sorbet 
Bánh kem sô cô la đắng: nhân cam, xa lát cam,  kem thanh vị cam

Vanilla crème brulée  220
Chocolate Chantilly
Kem đốt vị va ni
Kem Chantilly sô cô la 

Strawberry cake   250
Vanilla cream, strawberry, jasmine ice cream
Bánh kem dâu tây
Kem va ni, dâu tây, kem vị nhài

Slow baked apple “Tatin” 250
Sable Breton, port wine reduction, vanilla ice-cream
Bánh táo “tatin” làm chin chậm 
Bánh quy vùng Brơ-ta-nhơ, xốt rượu Porto, kem va ni 

Dark chocolate mousse 250
Jar, passion fruit, crumble
Kem trộn sô cô la đen
Trong hũ thuỷ tinh, chanh leo, bánh nướng mảnh 

Grand coffee : coffee, chocolate, macaron, mignardises 250
Cà phê lớn: cà phê, sô cô la, bánh macaron, bánh ngọt nhỏ

Seasonal slice fruit: lime, salt, chili 195
Hoa quả tươi thái lát: chanh, muối, ớt

Pineapple cannelloni 280
White chocolate mousse, pistachio, raspberry sorbet 
Dứa cuộn
Kem trộn sô cô la trắng, hạt hồ trăn, kem thanh vị quả mâm xôi 

Pastry of the day  220
Món bánh ngọt trong ngày 
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ICE CREAM AND SORBET - KEM VÀ KEM THANH VỊ 

HOMEMADE ICE CREAM
  

  
Combine your own - Tự chọn cốc kem của bạn 

   

 
 

VND 70 / 1 scoop
VND 130 / 2 scoops

KEM ĐẶC BIỆT DO METROPOLE CHẾ BIẾN

Quý khách vui lòng chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp có dị ứng 
với bất kỳ loại thực phẩm nào với nhân viên nhà hàng khi đặt bàn ăn. Xin cảm ơn!

To assist you in avoiding any allergic reactions you may be prone to, 
please let us know should you have any food allergies on your arrival to the restaurant.

Vegetarian option

Le Métropole Hanoi 250
Young rice, lotus tea, caramelized banana, ginger candied 
Metropole Hà Nội: Cốm, trà sen, chuối caramen, mứt gừng

Charlie Chaplin 280
Chocolate and vanilla ice cream, chocolate �at, chocolate brownie,
chantilly, Amaretto, cherry sauce
Charlie Chaplin: kem Sô cô la và kem vani, sô cô la mảnh,
bánh nướng sô cô la, kem bông chantilly, rượu Amaretto, xốt trái xơ ri

Sparkling Melba peach: white peach sherbet,  250
raspberry purée, mint, orange juice, sparkling wine 
Đào Melba
Kem thanh vị đào trắng, trái mâm xôi nghiền, bạc hà, nước cam, rượu

The berries: Yoghurt, strawberry ice cream,  250
raspberry sherbet, marinated berry, mint 
Hoa quả đỏ: Kem sữa chua, kem dâu tây, kem thanh vị trái mâm xôi, 
hoa quả đỏ ướp bạc hà

Mango lover: Mango, juice, sorbet, fresh, tapioca  250
Xoài: Nước xoài, kem thanh vị, xoài tươi, trân châu 

VND

Coffee / Cà phê
Vanilla / Vani
Tiramisù / Tiramisù
Dark chocolate / Sô cô la đen
Sapa wild honey / Mật ong rừng Sapa
Lotus tea / Trà sen
Hazelnut / Hạt dẻ phỉ
Pistachio / Hạt hồ trăn
Strawberry / Dâu tây
Yoghurt / Sữa chua

Apple / Táo
Mango / Xoài
Raspberry / Quả mâm xôi
Passion fruit / Chanh leo
Lemon iced milk / Sữa đá chanh
Dalat strawberry / Dâu tây Đà lạt
White peach / Đào trắng
Young rice / Cốm
Coconut / Dừa
Lime / Chanh




