
Nhân Tết đoàn viên, bạn hãy cùng chúng tôi về với đêm hội trăng rằm truyền thống,
về những khoảng bình yên nhất trong ký ức ấu thơ của mỗi thế hệ người Việt. Người lớn được 
trở về đoàn viên bên gia đình, mạn trà, thưởng nguyệt và chuyện trò. Còn trong ánh mắt trong 
veo của trẻ nhỏ có sắc lung linh của đèn ông sao, mùi thơm cay của pháo hạt bưởi

và niềm háo hức rộn ràng được phá cỗ, múa lân, rước đèn dưới ánh trăng vàng. 

Đêm hội trăng rằm không thể thiếu những chiếc bánh trung thu truyền thống
 Với đôi tay tài hoa, đầu bếp Nguyễn �anh Vân đã thổi hồn vào từng chiếc bánh trung thu

Metropole nối liền hương vị quá khứ và hiện đại.

Năm nay, chúng tôi gửi gắm sự tâm huyết trong việc gìn giữ giá trị truyền thống và văn hoá lịch 
sử Việt Nam vào họa sĩ trẻ và tài năng Nguyễn �ành Phong. Với cái nhìn sáng tạo,
đầy sức sống, linh hoạt và sâu sắc, họa sĩ Nguyễn �ành Phong đã vẽ nên câu chuyện về

trung thu truyền thống với cái nhìn đương đại đầy sắc màu. 

Được truyền cảm hứng từ những trò chơi dân gian của trẻ em trong đêm hội trăng rằm cũng 
như mong muốn bảo tồn các làng nghề truyền thống, chúng tôi đã tìm đến gia đình nghệ nhân 

Vũ �ị �oàn với 3 đời làm đồ chơi tại làng Ông Hảo, xã Liêu Xá, tỉnh Hưng Yên. 

Những chiếc mặt nạ giấy bồi với hình ảnh chú Tễu với sự tâm huyết và sự tỉ mỉ khéo léo của
đôi tay nghệ nhân là món quà tặng độc đáo, mang đậm nét văn hoá dân gian Việt Nam

mà khách sạn So�tel Legend Metropole Hà Nội dành tặng bạn.   

Mùa trăng tròn năm nay, chúng tôi mong rằng bạn sẽ có một chuyến du hành trọn vẹn
về ký ức, để tìm và kể lại cho những thế hệ sau này được biết về những giá trị văn hoá

truyền thống của dân tộc Việt.

Ngọt ngào ký ức tuổi thơ
Trung thu năm ấy... Ai đưa ta về?



NHÂN
HẠT SEN
VÀ CỐM
Lotus and
young rice

NHÂN THẬP CẨM
TRUYỀN THỐNG

Traditional mix



Caramel with dried �g & candied orange

NHÂN CARAMEL
VỚI QUẢ VẢ VÀ MỨT CAM

Green bean & salted egg

NHÂN ĐẬU XANH
VÀ TRỨNG MUỐI



Pistachio & chocolate

NHÂN HẠT HỒ TRĂN
VÀ SÔ-CÔ-LA

Black sesame & coconut
*Chỉ có bánh nướng/ Baked cake only

NHÂN VỪNG ĐEN VÀ DỪA



Four- piece box x 250g
Hộp 4 bánh x 250g

Six- piece box x 100g
Hộp 6 bánh x 100g

Six- piece VIP box x 250g
& one bottle of wine

Hộp VIP 6 bánh x 250g
& một chai rượu

1,990,000 ++VND

1,850,000++ VND

2,950,000 ++VND

LOẠI HỘP BÁNH
MOONCAKE  BOXES



Đêm hội trăng rằm (Hoạ sĩ Nguyễn �ành Phong) Mid-Autumn Festival by Vietnamese artist Nguyen �anh Phong



�is year, we would like to take you on a trip down memory lane, to the Mid-Autumn Festival 
of your childhood — traditionally a happy and peaceful occasion for many Vietnamese.
For many adults, the Mid-Autumn Festival usually signi�es a time for family reunions, 
drinking tea, admiring the full moon and sharing stories. For children, it is a special holiday, 
rife with parties, lion dances and the spicy smell of pomelo seeds, all set against the backdrop 

of the bright moonlight. 

�e Metropole is proud to dedicate the 2018 Mid-Autumn Festival to Vietnam’s youth.
We would like to thank everybody who was involved in this year’s project — from
Nguyen �anh Phong, a Hanoi-based illustrator and comic artist known for his signature 
pieces (such as the award-winning graphic novel Long �an Tuong) and who also designed 
this year’s mooncake box, to the talented Metropole Executive Sous Chef, Nguyen �anh Van, 
who skilfully blends classic �avours together with modern interpretations to bring you

this season’s gourmet mooncakes.  

Inspired by traditional games played by children during the full moon festival,
we also worked together with Vu �i �oan, a toy maker from Ong Hao Village
in northern Hung Yen Province. Descended from one of the few families in Vietnam
who still keep alive the tradition of making Mid-Autumn toys, we are most honoured that 

�oan agreed to work with us on the 2018 Metropole mooncake collection. 

We are delighted to be able to share our legendary mooncakes as well as our treasured 
childhood memories with our valued customers this moon festival. Wishing you

and your family a Happy Mid-Autumn Festival!

A journey through Vietnamese culture

15 Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam
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