
KHAI VỊ
Món ngon cho thời điểm đẹp nhất trong ngày

XA LÁT CUA HOÀNG ĐẾ  - 400
Hạt diêm mạch và gừng trên bánh brioche

CÁ HỒI TƯƠI VÀ PATE CÁ HỒI HUN KHÓI  - 300
Bánh mỳ hạt mè với cà chua và mứt cam

PATÉ GAN VỊT  - 325
Bánh mỳ chua nướng, mứt rượu vang, các loại hạt và dưa chuột muối

PATE GAN BÉO NHÀ LÀM - 400
Brioche nướng và mứt hoa quả 

BÁNH NƯỚNG VÙNG ĐÔNG NAM - 275
Măng tây, giăm bông Bayonne, phô mai Comté nấu chảy và cà chua đặt 

trên bánh mỳ hạt hoa anh túc

MÓN THƯỢNG HẠNG

PHÔ MAI PHÁP ARTISANAL  - 525
Lựa chọn phô mai Pháp AOC (5 miếng 15g)

Hạt, hoa quả khô, mứt vả, mật ong, nho

HÀU PHÁP ST-MICHEL - 750
6 con hàu Bretagne Pháp

ĐĨA THỊT NGUỘI TỔNG HỢP CHO 2 NGƯỜI - 750
Đồ nguội Pháp thượng hạng và thịt nguội đặc trưng của Metropole

XÚP

XÚP BÒ TRONG  - 350
Nước dùng bò Angus trong, sò điệp nướng,

su hào, rau mùi, dầu nấm truffle

XÚP TỎI TÂY - 325
Xúp kem tỏi tây, giăm bông khô Bayonne, ốc escargot Pháp, rau mùi tây

XÚP MĂNG TÂY  - 350 
Xúp măng tây lạnh, tôm he, cá hồi hun khói

CÁC LOẠI BÁNH NƯỚNG
Phục vụ với salad rau xanh hoặc khoai tây xào mỡ vịt

BÁNH MỲ LA NIÇOISE - 475
Bánh mỳ chua nướng, phô mai Gruyère chảy, vây cá ngừ vàng,

Xốt tapenade ô liu Kalamata, ớt ngọt, rau mùi tây

BÁNH MỲ CHAMPIGNONS & TRUFFLE  - 450 
Bánh mỳ ciabatta nướng, phô mai Emmental chảy,

nấm hữu cơ, rau rocket, dầu truffle

BÁNH MỲ GIĂM BÔNG BAYONNE  - 500 
Bánh mỳ chua nướng, dăm bông Bayonne khô,
phô mai Comté chảy, cà chua bi khô, rau húng

CÁC LOẠI SALAD

XA LÁT CÀ CHUA PHÔ MAI BURATTA - 450 
Cà chua hữu cơ Đà Lạt, buratta tươi, xốt húng pesto 

XA LÁT VÙNG LANDES- 375
Vịt hun khói, gan béo, dâu tây, lê, hạt óc chó, xà lách xoăn, cà chua và 

xốt dầu giấm mâm xôi

XA LÁT RAU ROCKET  - 350 
Rau rocket, trứng cút, hạt thông, táo, cà chua khô, phô mai Tomme de 

Napoleon bào, xốt dầu giấm mù tạt nguyên hạt

TRÁNG MIỆNG

XA LÁT HOA QUẢ THEO MÙA  - 290 
Xa lát hoa quả theo mùa với kem thanh vị xoài 

KEM CÁC VỊ - 100/1 scoop 
Cà phê – vani – tiramisu – sô cô la đen – trà sen

– hạt phỉ - hạt hồ trăn – cốm – dừa  

BÁNH KEM MOUSSE SÔ CÔ LA   - 320
Kem sữa sô cô la, chanh leo, hạt phỉ giòn

KEM THANH CÁC VỊ - 100/1 viên
Dâu tây – táo xanh – xoài – mâm xôi – chanh leo – đào trắng – chanh 

BÁNH NGỌT THEO NGÀY  - 290
Bánh ngọt theo ngày từ L’Epicerie Metropole 

món chay không tinh bột


