MENU

BRASSERIE DU METROPOLE

DEPUIS 1901

HÀU VÀ TRỨNG CÁ

XA LÁT

Huîtres de nos Mareyeurs - 690
Hàu nhập khẩu từ Pháp, 6 con
phục vụ cùng dấm hành, chanh,
xốt mignonette

MÓN ĐẶC BIỆT THEO NGÀY
THỨ HAI

Oscietra Caviar Prestige - 2,900
Trứng cá, 30 g phục vụ cùng các món ăn kèm
bánh mì, hành, kem chua, thì là, nụ bạch hoa

GÀ LÀM CHÍN CHẬM XỐT VANG ĐỎ,
PHỤC VỤ CÙNG THỊT BA CHỈ XÔNG KHÓI,
HÀNH NON VÀ NẤM - 690
THỨ BA

HẢI SẢN
Salade Lyonnaise - 260
xà lách frisée, thịt ba rọi,
bánh mì nướng, trứng luộc, xa lát hẹ
Cobb Salad - 330
rau romaine, xà lách frisée, thịt hun
khói, bơ, ức gà, cà chua, trứng luộc,
lá hẹ, phô mai xanh
Salade de Homard - 1,800
xa lát tôm hùm nguyên con, rau diếp,
bơ, rau Đà Lạt, xốt cốc tai
Salade Moderne - 290
quinoa hữu cơ, rau non, củ cải đỏ, bí đỏ
nướng, bơ, hạt granola bỏ lò, dấm chanh
- Với gà nướng – 550
- Với tôm nướng – 570
- Với cá hồi rán - 590
- Với phi lê bò Wagyu – 1,600
Salade César - 260
xa lát Caesar, cá cơm, bánh mì giòn,
phô mai pác-mơ-san, thịt hun khói
- Với gà nướng - 520
- Với tôm nướng - 540
- Với cá hồi rán - 560
- Với phi lê bò Wagyu - 1,600
Salade Niçoise - 330
xà lách romaine, cá ngừ áp chảo,
đậu xanh, oliu, cà chua, ngô,
khoai tây, cá cơm

phục vụ cùng dấm hành, xốt cốc tai, xốt mignonette, chanh, mayonnaise Metropole,
tương ớt Tabasco, bơ rong biển Bordier

Découverte | 1 person - 1,900
½ tôm hùm, 1 tôm càng, 1 tôm he, 1 tôm xanh,
2 con trai, 2 hàu, 2 ốc biển, 2 ngao, 2 ốc móng tay
Grand Classique | 2 persons - 3,900
½ tôm hùm, ½ tôm mũ ni đen, 2 tôm càng,
2 tôm he, 2 tôm xanh, 4 con trai, 4 hàu, 4 ốc
biển, 4 ngao, 4 ốc móng tay, gỏi cá hồi

Terrine de Foie Gras - 660
gan béo trong hũ thuỷ tinh, mứt quả vả
và rượu porto, bánh brioche nướng
Escargots de Bourgogne au Beurre Persillé
6 con - 290 / 12 con - 580
ốc sên Burgundy, bỏ lò kèm bơ và mùi tây

- phô mai Comté, Roquefort hoặc Brie - 590
- gan béo rán và nấm củ - 730
Hamburger Vegan - 290
burger ăn kiêng với đậu nành và củ cải đỏ, xốt bơ
đậu phộng

Pesto - 260
xốt lá húng, cà chua bi
Carbonara - 290
thịt hun khói, lòng đỏ trứng, kem,
phô mai Parmesan, tiêu đen
Fruits de Mers - 330
mì Ý hải sản cay, rau mùi, dầu ô liu, dầu hào

BÒ NƯỚNG CÙNG XA LÁT
VÀ BƠ MAITRE D HOTEL - 1,100
CHỦ NHẬT

THỊT NƯỚNG PHỤC VỤ
CÙNG KHOAI TÂY BỎ LÒ VÀ ĐẬU ĐŨA - 590

Saumon Fumé Maison - 430
cá hồi hun khói, các gia vị ăn kèm truyền thống

CÁ

Assiette de Charcuterie - 460
đĩa thịt nguội các loại, pa-tê, ri-lét, xúc xích khô,
giăm bông, quả muối

Club Sandwich au Homard - 1,800
bánh kẹp tôm hùm nguyên con, bánh mì ngũ cốc
nướng, thịt hun khói giòn, trứng, cà chua, rau
diếp, xốt mayonnaise phật thủ và tiêu đen Phú
Quốc
Club Sandwich Classique - 330
bánh mì kẹp, bánh mì ngũ cốc nướng, giăm bông
gà tây, thịt hun khói giòn, trứng, cà chua, rau diếp,
xốt mayonnaise phật thủ và tiêu đen Phú Quốc
Croque-Monsieur - 230
giăm bông, phô mai emmental, xốt trắng béchamel

Riso de Fruits de Mer - 790
cá vược biển áp chảo,
risotto hải sản xốt kem nghệ tây, bạch tuộc nướng
Black Cod Roti - 1,100
cá tuyết, thăn cá tuyết rán chảo, rau mùa đông,
xốt velouté cá

Filet de Bœuf 200g - 760
thăn nõn bò Campbell
Entrecôte 250g - 1,100
thăn vai bò Angus

Chou Fleur au Naturel - 290
hoa lơ nướng, hành phi giòn, ớt thái,
đậu phộng rang
Sardines - 730
cá mòi nướng, bơ Maitre d’Hôtel
Homard - 1,800
tôm hùm Canada

Bavette 200g - 1,300
nạm bò Wagyu hiệu +6
Filet Wagyu 200g - 1,400
thăn nõn bò Wagyu hiệu +6
T-Bone 600 g - 1,100
sườn chữ T nướng
Côtelettes d’Agneau - 790
sườn cừu Úc

LES VIANDES
Filet de Bœuf Rossini - 1,500
thăn bò úc Rossini, gan béo áp chảo, xốt nấm củ,
khoai tây bỏ lò với kem
Steak Tartare au Couteau - 830
gỏi thịt bò úc băm, thịt băm tay nụ bạch hoa, xa lát,
khoai tây chiên

Souris d’Agneau - 790
thịt chân cừu quay, cùng khoai tây bỏ lò và đậu đũa

CÁC MÓN VIỆT NAM
Nộm Xoài Nha Trang - 280
tôm, lá bạc hà, vừng
Hàu Hạ Long Nướng Mỡ Hành - 450
hàu Hạ Long 6 con, hành, lạc
Nem Hà Nội - 290
cuốn tôm, thịt heo chiên giòn, nem chay hoặc cả hai loại
Cà Tím và Nấm Om Niêu Đất - 280
tỏi, sữa dừa
Đậu Phụ Non Hấp - 280
xì dầu thượng hạng, gừng và rau gia vị
Bánh Mì - 260
thịt ba chỉ, pate, rau mùi, cà rốt, tương ớt
Xúp Gà - 300
nước dùng gà, nấm, ngô ngọt
Bún Tôm - 300
nước dùng tôm, tôm, rau gia vị

Escalope de Volaille aux Herbes - 390
cốt lết gà với rau gia vị

XỐT ĂN KÈM

Saumon de Tasmanie - 690
cá hồi Tasmania nướng, rau xào vị nấm truffle

Magret de Canard Rôti - 430
lườn vịt, đậu cô ve, nấm xào, xốt apicius

MÓN NƯỚNG ĐẶC BIỆT

món nướng đặc biệt với 1 loại xốt
và 1 món phụ đi kèm theo lựa chọn

Bolognese - 290
xốt bò băm hầm, phô mai Parmesan

THỨ SÁU

THĂN CÁ TUYẾT ĐEN
PHỤC VỤ CÙNG XỐT KEM CÁ
VÀ NẤM DÙNG CÙNG CƠM KIỂU PHÁP - 1,200

với các sự lựa chọn : khoai tây chiên hoặc xa lát

Hamburger - 560
burger bò Wagyu, cà chua, hành caramen, dưa
chuột muối, rau diếp

Crème aux Trois Champignons - 260
xúp kem nấm, hạt dẻ phỉ nướng,
dầu mùi tây

Homard - 1,800
tôm hùm nguyên con, cà chua bi, tỏi, ớt,
lá húng quế

THỨ NĂM

BÒ HẦM TRONG NƯỚC DÙNG BÒ VÀ RAU - 990

BÁNH MỲ KẸP, SANDWICHS VÀ BÁNH TÁC TIN

Soupe de Poisson - 1,600
xúp hải sản với tôm càng, cá tuyết đen,
sò điệp, ngao, bánh mì giòn nướng tỏi

Tartufo - 360
xốt kem nấm củ đen, nấm bỏ lò

Légendaire | 4 persons - 6,900
1 tôm hùm, 2 tôm mũ ni đen, 4 tôm càng,
4 tôm he, 8 tôm xanh, 8 con trai, 8 hàu,
8 ốc biển, 8 ngao, 8 ốc móng tay,
gỏi cá hồi với trứng cá

KHAI VỊ

Soupe à l’Oignon Gratinée - 290
xúp hành truyền thống, nước dùng bò,
phô mai emmental

với các sự lựa chọn: mì Ý, mì ống, mì dẹt,
mì xoắn hoặc mì ăn kiêng

THỨ TƯ

VỊT OM NHỪ, KHOAI TÂY XÀO SARLADAISES - 590

THỨ BẨY

XÚP

MÌ Ý

NUI COQUILETTES BỎ LÒ CÙNG PHÔ MAI,
XỐT TRẮNG, NẤM TRUFFLE ĐEN - 590

Phở Metropole Truyền Thống
bò hoặc gà - 260
bò Wagyu - 1,400

MÓN ĂN KÈM - 90

Bún Chả - 490
hành khô, xốt caramen, bún tươi, rau thơm
Bò Xào Lúc Lắc - 900
hành, khoai lang, cà chua, ớt đỏ

Salade Composée
xa lát trộn

Epinards
cải bó xôi

Gà Om trong Niêu Đất - 450
gừng, sả, khoai môn

Haricots Verts
đậu xanh

Riz
cơm trắng

Tôm He Nướng Xốt Đặc Biệt - 550
tôm he, nấm, gia vị hỗn hợp

Hollandaise
xốt chanh bơ trứng

Chimichurri
xốt ngò chimichurri

Béarnaise
xốt vang trắng bơ trứng

Herbes
xốt rau mùi tây

Légumes Vapeurs
rau hấp

Gratin de Pommes de Terre
khoai tây bỏ lò với kem

Roquefort
xốt phô mai xanh

Poivre
xốt hạt tiêu

Poêlée Forestière
nấm xào

Pommes Frites
khoai tây chiên

Bordelaise
xốt rượu vang đỏ

Champignons
xốt nấm

Petits Pois
đậu hạt nấu

Purée de Pomme de Terre
khoai tây nghiền

Chả Cá - 490
cá Lăng, bún tươi, hành khô, lạc và rau thơm
Mực Xào Sa Tế - 450
mực, cần tây, tỏi tây
Cơm Rang với Cua Bấy - 260
cơm rang với cua bấy
Mì Chay - 290
rau thập cẩm, rau gia vị, xì dầu

Prices quoted in VND (,000) subject to 5% service charge and 10% VAT. - If you have any intolerances or allergies please inform your server upon placing your order.

Gluten-free

Vegetarian

