Petit-Déjeuner
Mon- Fri | 06:30-10:30

Sat- Sun | 06:30-14:00

Bonjour et Bienvenue
Đối với các gói dịch vụ lưu trú có bao gồm ăn sáng, thực khách có thể thưởng thức các món điểm tâm sáng
theo thực đơn dưới đây. Phụ phí áp dụng đối với một số món ăn trên thực đơn.
Bon appétit !

Đồ Uống Sáng - 140
Cà Phê
Cà phê Việt Nam, espresso, double espresso, americano, cappuccino, latte, macchiato
Trà
Trà English Breakfast, trà bá tước, trà Darjeeling, trà xanh nhài, trà sen Tây Hồ, trà Đà Lạt
Nước Hoa Quả và Thức Uống Elixirs
Nước cam tươi
Nước dưa hấu tươi
Sinh tố dứa, chanh leo và sữa chua
Táo, củ cải đường, cà rốt và gừng
Nghệ, chanh, mật ong và gừng tươi
Dưa leo, táo và nước ép rau mùi
Sâm Panh - 640
“Why do I drink Champagne for breakfast? Doesn’t everyone?” - Noël Coward
1 ly Vranken Diamant Brut
( phụ phí 640 đối với các gói dịch vụ bao gồm ăn sáng )

Hương Vị Việt Nam - 260
Bánh mì nhân thịt heo
Phở gà, bò, chay
Cơm rang cua bấy
Mỳ xào rau
Cháo cùng đồ ăn kèm
Bánh cuốn nấm
Phở bò Wagyu - 1,400

Món đặc trưng

Món kiêng bột mỳ

Phụ phí 900 đối với các gói dịch vụ bao gồm ăn sáng

Giá tính bằng nghìn đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
Vui lòng chia sẻ với chúng tôi nếu quý khách có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào.

Trứng Tươi từ Nông Trại - 260
Trứng khuấy nấm củ với bánh sừng bò bơ
Trứng chần kiểu Benedict với đùi vịt rút xương om nhừ
2 quả trứng, các kiểu, dùng với các sự lựa chọn như giăm bông Paris, xúc xích lợn,
xúc xích gà hoặc thịt xông khói, khoai tây bỏ lò với ớt chuông, cà chua bỏ lò
Trứng ốp-lết, lòng trắng ốp-lết với các sự lựa chọn như rau gia vị tươi, nấm, măng tây, giăm bông, phô mai
Trứng luộc lòng đào với trứng cá tầm - 1,600

Hương Vị Đặc Biệt - 290
Bánh quế nhân panini với giăm bông Paris, thịt hun khói giòn, phô mai “Brie de Meaux” và quả bơ
Bánh mỳ vòng hạt poppy với cá hồi hun khói và trứng khuấy rau gia vị
Cá hồi Scotland Metropole, nụ bạch hoa và chanh
Xa lát Moderne với hạt diêm mạch, xa lát mesclun, rau tổng hợp, granola hạt bí nướng, dấm chanh
bánh mỳ nướng tôm hùm bơ với bánh mỳ đồng quê và trứng chần, giăm bông Ibérico - 1,200

Đồ Ăn Phụ - 90
Giăm bông Paris, xúc xích lợn, xúc xích gà, thịt xông khói, cá hồi hun khói, các loại phô mai, thịt nguội gà
Khoai tây bỏ lò với ớt chuông, cà chua bỏ lò, nấm theo mùa, đậu hầm, rau chân vịt xào, quả bơ

Hương Vị Ngọt Ngào - 290
Bánh mỳ nướng kiểu Pháp 12 giờ với hoa quả đỏ và xốt
Bánh nướng chảo cùng phô mai ricotta hương trà bá tước với caramen bơ mặn
Bánh quế cassonade với hoa quả tươi và kem đánh bông

Ngũ Cốc, Sữa Chua và Hoa Quả - 190
Chè gạo Việt Nam với sữa dừa, quả việt quất, quế và dừa khô
Các loại ngũ cốc trộn kiểu Bircher Buesli với táo thái lát, hoa quả đỏ, mật ong Metropole và các loại hạt
Yến mạch cán với quả mâm xôi, hạt sô cô là và hạnh nhân chín
Nộm xoài đu đủ với chanh leo và chanh tươi bào
Sữa chua, hoa quả
Ngũ Cốc

Bánh Mì - 190
Trắng, bánh mì ngũ cốc, bánh mì cuộn hoặc bánh mì Pháp nhỏ
( bánh mì ăn kiêng được cung cấp theo yêu cầu )
Các loại bánh ngọt Metropole

Món đặc trưng

Món kiêng bột mỳ

Phụ phí 900 đối với các gói dịch vụ bao gồm ăn sáng

Giá tính bằng nghìn đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
Vui lòng chia sẻ với chúng tôi nếu quý khách có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào.

