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LỜI NÓI ĐẦU CỦA NGÀI LAURENT FABIUS 
NGUYÊN BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 

 

 
 

Sự kiện Goût de France / Good France tập hợp trong 

cùng một buổi tối, trên khắp 5 châu lục, các đầu bếp 

đến từ khắp nơi. Với cùng một mục tiêu : tôn vinh chất 

lượng tuyệt hảo và sự sáng tạo của ẩm thực Pháp. 

Sau thành công của sự kiện đầu tiên vào năm ngoái, 

tôi mong muốn rằng hoạt động này được tái diễn 

trong năm 2016. Sự kiện này sẽ góp phần làm tỏa 

rạng nước Pháp. 

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, hơn 1 500 nhà hàng 

sẽ đồng loạt tham dự hoạt động này trên toàn thế 

giới. Các vị Đại sứ của chúng tôi năm trước đã tham 

gia chương trình sẽ một lần nữa chủ trì các bữa tối 

Goût de France. 

Chương trình ẩm thực năm nay sẽ có cả sự tham gia 

của các vị đứng đầu vùng. Chúng tôi cũng mong 

muốn tôn vinh các đầu bếp Pháp làm việc trên các 

lãnh thổ của Pháp – đặc biệt là các đầu bếp trẻ và có nhiều triển vọng – và tôn vinh 

các truyền thống ẩm thực vùng miền. 

Ẩm thực Pháp là một trong những di sản của nước Pháp. Ẩm thực là một phần bản 

sắc của chúng tôi : việc UNESCO ghi danh « bữa ăn ẩm thực của người Pháp » là di 

sản văn hóa phi vật thể của nhân loại minh chứng cho điều này. Ẩm thực chiếm một 

vị trí quan trọng trong hình ảnh của đất nước chúng tôi tại nước ngoài và trong sự 

cuốn hút của nước Pháp : gần một phần ba du khách nước ngoài đến Pháp nói rằng 

ẩm thực và rượu vang là mục đích chính cho chuyến thăm của họ.  

Là trụ cột trong di sản của chúng tôi và là đại sứ xuất sắc của nước Pháp, ẩm thực 

của chúng tôi do vậy cần được bảo vệ, ủng hộ và phát triển. Tôi mong muốn rằng Bộ 

Ngoại giao Pháp phát huy hết vai trò của mình trong nhiệm vụ này : ảnh hưởng của 

nước Pháp được thực hiện trên rất nhiều bình diện, ngoại giao của chúng tôi là toàn 

cầu và cần phải nỗ lực trên tất cả các bình diện đó.  

Với chương trình Goût de France lần thứ hai này, chúng tôi xin mời thế giới thưởng 

thức ẩm thực Pháp. 

Hẹn gặp vào ngày 21 tháng 3 tới !  



 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Goût de / Good France 
21 tháng 3 năm 2016 

 
1000 đầu bếp trên toàn thế giới, 25 nhà hàng tại Việt Nam 

Một bữa tối tôn vinh ẩm thực Pháp trên toàn thế giới 
www.goodfrance.com 

 
 

 
 

Hẹn gặp quý vị tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, tại một trong số các 
nhà hàng tham gia để thưởng thức những thực đơn do các Đầu bếp chuẩn bị 

và khám phá kỹ năng ẩm thực và sự sáng tạo của họ. 
 
 

Nối tiếp thành công của phiên bản đầu tiên, Goût de / Good France sẽ tái xuất vào 
ngày 21 tháng 3 năm 2016, với mong muốn đưa sự kiện này đến với công chúng vào 
mỗi mùa xuân.  
 

Goût de / Good France tôn vinh nghệ thuật sống theo kiểu Pháp, các sản vật vùng 
miền và đề cao điểm đến nước Pháp. Hơn 1000 bếp trưởng từ 5 châu lục sẽ một 
lần nữa tôn vinh sự xuất sắc của ẩm thực Pháp và việc chia sẻ các giá trị xoay quanh 
một thực đơn đặc biệt: các công thức nấu ăn lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực 
Pháp. Những nhà hàng tham gia sự kiện được mời chuẩn bị một thực đơn bao gồm 
các món theo thứ tự sau: rượu khai vị dùng kèm món nhấm nháp, món khai vị, 
một hoặc nhiều món chính, pho-mát, món tráng miệng, các loại rượu vang và 
sâm-panh Pháp.  
 
Tại Việt Nam, đất nước giàu truyền thống ẩm thực, có 25 nhà hàng đã khẳng định 

tham gia chương trình tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và Huế. 

Bên cạnh sự tham gia của các nhà hàng còn có sự tham gia của Đại sứ quán Pháp tại 

Việt Nam. Vào tối ngày 21 tháng 3, một bữa tối Goût de France sẽ được tổ chức tại 

Nhà Khánh tiết của Đại sứ quán Pháp. Đại sứ Jean-Noël Poirier sẽ đón tiếp các học 

sinh trung học và các bạn trẻ Việt Nam học tiếng Pháp để chào đón sự kiện Goût 

de France với định hướng giáo dục 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm nổi bật của sự kiện sẽ là bữa tối ẩm thực được tổ 

chức tại Dinh Tổng lãnh sự Pháp vào ngày 21 tháng 3, với sự hiện diện của            

Chủ tịch Hạ Viện Pháp, ngài Claude Bartolone. Năm nay, bếp trưởng Thierry 

Drapeau (được xếp hạng hai sao Michelin) sẽ là người đảm nhiệm việc thực hiện bữa 

tối này. 

Lấy cảm hứng từ Auguste Escoffier, đầu bếp Pháp trứ danh, người đã khởi xướng 
vào năm 1912 “les Dîners d’Épicure” – những bữa tối ẩm thực với cùng một thực đơn 
diễn ra vào cùng một ngày tại nhiều thành phố ở khắp nơi trên thế giới dành cho đông 
đảo người tham gia, sự kiện “Goût de France/GoodFrance” lấy lại ý tưởng đặc sắc 
này với mong muốn kết nối các nhà hàng trên khắp thế giới. 

  

http://www.goodfrance.com/


 

 

 

MỘT HỘI ĐỒNG BẾP TRƯỞNG QUỐC TẾ 

Các nhà hàng trên khắp thế giới được mời đăng 

ký tham gia trên www.goodfrance.com, bằng việc 

đưa ra một thực đơn tôn vinh truyền thống ẩm 

thực Pháp. Tiếp đó, một Hội đồng bếp trưởng 

quốc tế được tuyển chọn sẽ thông qua danh sách 

các đầu bếp tham gia. 

Hội đồng này đã đánh giá sự nhất quán và chất 

lượng các thực đơn được đề nghị bởi các nhà 

hàng đăng ký, trong từng khu vực địa lý. 

Dưới sự chủ trì của Alain Ducasse, hội đồng bao 

gồm 15 Bếp trưởng trên toàn thế giới, trong số đó 

có Paul Bocuse, Guy Savoy, Joël Robuchon, 

Thierry Marx, Stéphanie Le Quellec, Michel Roth 

(Bayview/Thụy Sĩ), Genaro Esposito (Tore de 

Saracino/Ý), Claude Troisgros (Olympe/Braxil), 

Kiyomi Mikuni (Mikuni/Nhật bản), Mohamed Zai 

(Kenzi/Maroc), Raymond Blanc (Great 

Milton/Anh). 

 

GOUT DE FRANCE ĐỂ KHUYẾN KHÍCH TẬN 

HƯỞNG NƯỚC PHÁP  

Ngành du lịch Pháp là một «báu vật quốc gia». 

Năm 2015, có 83,8 triệu du khách đã đến Pháp. 

Ngày nay, ẩm thực là một trong những tiêu chí 

quan trọng nhất thu hút du khách khi họ lựa chọn  

 

 

nước Pháp là điểm đến (một phần ba số chuyến 

du lịch), và ẩm thực góp phần tích cực quảng bá 

văn hóa Pháp ra thế giới. 

 

Goût de France một lần nữa sẽ là một công cụ xúc 

tiến du lịch tuyệt vời đối với nước Pháp, giúp đề 

cao các thế mạnh của sự cuốn hút của du lịch 

Pháp. 

 

GOUT DE FRANCE – LỜI MỜI TỚI THĂM 

NHỮNG ĐỊA DANH ĐẶC SẮC CỦA CÁC VÙNG 

MIỀN NƯỚC PHÁP  

Sự kiện sẽ đề cao các cam kết điểm đến nước 

Pháp, tôn vinh giá trị các khu vực đô thị và nông 

thôn, vùng ven biển hay đồi núi, tập trung vào di 

sản thiên nhiên, nghệ thuật hay kiến trúc, các hoạt 

động thể thao hay chăm sóc sức khỏe. 

 

GOUT DE/GOOD FRANCE – CÁC CON SỐ ĐÁNG GHI NHỚ CỦA PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN  

Hơn 100 000 thực khách đã tham dự bữa tối Pháp tại hơn 1300 nhà hàng (trong đó 85% là nhà hàng nước 

ngoài) và 150 Đại sứ quán trên khắp 5 châu lục. 

Các Đại sứ Pháp tại nước ngoài đã đón tiếp khoảng 5000 khách mời tại các Dinh thự Đại sứ trên khắp thế 
giới. 
 
Tổng cộng, 1500 bữa tiệc Goût de / Good France đã được phục vụ vào buổi tối diễn ra sự kiện, tôn vinh sự 

sáng tạo của các đầu bếp và niềm vui được chia sẻ ẩm thực Pháp trên khắp thế giới. 

 



 

 

CÁC BẾP TRƯỞNG THAM DỰ 

 
Tại Hà Nội  

 Jérémy Lasserre, bếp trưởng nhà hàng Café du lac, khách sạn InterContinental 

Westlake  

 Lê Vũ Bình, bếp trưởng Café Lautrec, khách sạn Hôtel de l’Opéra  

 Didier Corlou, bếp trưởng nhà hàng DC Bistro Boutique và La Verticale 

 Raphaël Szurek, bếp trưởng nhà hàng Frenchgrill, khách sạn JW Marriott 

 Nguyễn Mỹ Giáng Hương, bếp trưởng nhà hàng Green Tangerine 

 Raphaël Le Mancq, bếp trưởng nhà hàng Journeys to the East 

 Benjamin Rascalou, bếp trưởng nhà hàng La Badiane 

 Ninh Thanh Tùng, bếp trưởng nhà hàng La Cheminée, khách sạn Pullman  

 Đào Văn Sơn, bếp trưởng tnhà hàng La Table du Chef - Press Club  

 Olivier Génique, bếp trưởng nhà hàng Le Beaulieu, khách sạn Sofitel Métropole  

 Miguel Soria Castro, bếp trưởng nhà hàng Le Jardin French Bistro 

 Thierry Pannier, bếp trưởng nhà hàng Maison Vie 

 Emmanuel Gonin, bếp trưởng nhà hàng Millenium – Café des arts 

 John William Haueter, bếp trưởng nhà hàng Ruby 

 

Tại Huế 

 Nguyễn Đông Hải, bếp trưởng nhà hàng Le Parfum, tại la Résidence Hué Hotel & Spa  

 

Tại Đà Nẵng 

 Stefan Herberger, bếp trưởng nhà hàng Azure Beach Lounge, khách sạn Pullman Beach 

Resort  

 
Tại Hội An 

 David Lacroix, bếp trưởng nhà hàng Annam, khách sạn Victoria  

 Lê Thanh Tài, bếp trưởng nhà hàng Faifo, khách sạn Royal Hoi An 

 

Tại thành phố Hồ Chí Minh 
 Nguyễn Võ Duy Quang, bếp trưởng nhà hàng Annamite  

 Kévin Marchetti, bếp trưởng, nhà hàng Sông Vie, Villa Song  

 Matthias Mittnacht, bếp trưởng nhà hàng Cobalt 

 Nguyễn Mạnh Phúc, bếp trưởng nhà hàng Le Bordeaux 

 Sakal Phoeung, bếp trưởng nhà hàng L’Olivier, khách sạn Sofitel Plaza Saigon 

 Anne – Cécile Degenne, bếp trưởng nhà hàng Social Club 

 



 

 

Café Lautrec 

 

Địa chỉ : Khách sạn Hôtel de l’Opéra, 29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0)462825555 

Trang web : www.hoteldelopera.com 

Bếp trưởng : Lê Vũ Bình 

 
Le Café Lautrec, nhà hàng của khách sạn Opéra và phó bếp trưởng 

Lê Vũ Bình đưa ra một thực đơn tinh tế mang hương vị Địa Trung 

hải, trong một không gian Montmartre lãng tử thân thuộc với danh 

họa Pháp Henri Toulouse-Lautrec. Ông Bình đã bắt đầu hành trình 

ẩm thực của mình tại Hà Nội với cương vị phụ bếp tại một nhà hàng 

Ý. Sau nhiều năm trau dồi kinh nghiệm tại các khách sạn lớn của Hà 

Nội, ông trở thành phó bếp trưởng tại khách sạn Opéra. Từ khi làm 

việc tại nhà hàng Café Lautrec, ông Bình đã chứng tỏ với các đồng 

nghiệp rằng ông đã trở thành trụ cột chính của nhà hàng này nhờ tài 

năng nấu nướng. 

 

 
 

Khai vị nguội 

Cá hồi nghiền với pho mai dê ăn kèm với bánh mì brioche 

 

Khai vị nóng 

Tôm hùm sốt kem ăn kèm với bánh ngọt kiểu Pháp phục vụ kèm 

măng tây 

 

Món chính  

Bò Úc phi lê ăn sốt gan ngỗng, nấm xào tỏi và khoai tây bỏ lò kiểu 

Anna 

 

Pho mai 

Pho mai Pháp chiên ăn kèm với sa lát, dầu nấm và hạt óc chó 

 

Tráng miệng 
Bánh kem su với kem va ni và sốt sô cô la 

 

 

Mức giá : 1 500 000 VND ++ 

 

CÁC THỰC ĐƠN 
TẠI HÀ NỘI 

 

   

Café du Lac 

 
Địa chỉ : Khách sạn InterContinental Westlake, 1A Nghi Tàm, Tây 

Hồ, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0)988016954 

Trang web : www.intercontinental.com/hanoi 

Bếp trưởng : Jérémy Lasserre 

 

Được khơi nguồn cảm hứng từ mẹ và bà ngoại, Jérémy Lasserre bắt 

đầu nghề nấu bếp từ khi 14 tuổi. Ông đặc biệt phát huy sở trường 

của mình ở các nhà hàng của Alain Ducasse. Ông phải lòng châu Á 

từ vài năm nay. Tại Việt Nam, ông phụ trách ba nhà hàng của khách 

sạn InterContinental, trong đó có nhà hàng Pháp « Café du Lac ». 

Khi đứng sau lò nướng, ông thích nấu nướng những sản vật địa 

phương của Đà Lạt và gia giảm các món ăn của mình với rất nhiều 

loại gia vị có thể tìm thấy ở đây. Đừng quên rằng nhà hàng Café du 

lac, ngoài những món ăn ngon tuyệt, lại cho bạn một tầm nhìn thoáng 

đãng ra Hồ Tây. 

 

 

Khai vị 

Sò điệp Nhật áp chảo dọn cùng  lơ trắng nghiền và sốt bơ chanh 

 

Món chính 1 

Cá tuyết nướng dọn cùng tỏi tây nấu mềm, tu hài nướng mặt và  

nước  sốt hải sản 

 

Món chính 2 

Thịt Cừu 2 món -  bỏ lò và nấu nhừ phục vụ cùng A ti sô nghiền, 

đậu trắng, cà chua sấy,  và ô liu Kalamata 

 

Pho mai 

Phô mai bỏ lò ướp hương thảo, ớt bột cựa gà và mật ong rừng 

 

Tráng miệng 1 
Bánh nướng sô cô la hạt phỉ 

 

Tráng miệng 2 
Các loại bánh nhỏ tráng miệng 

 

Mức giá : 1 000 000 VND 

 



 

 

DC Bistro Boutique 

 

Địa chỉ : 15A Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0) 439440288 

Trang web : http://verticale-hanoi.com/ 

Bếp trưởng : Didier Corlou 

 
Sinh ra tại Hennebon, thuộc tỉnh Morbihan, vùng Bretagne, Didier 

Corlou là một nhà du ngoạn thực thụ. Ông đã tốt nghiệp chuyên 

ngành đào tạo về nấu ăn khi 20 tuổi, đã có một số năm làm việc tại 

một trong những nhà hàng tốt nhất của Pháp, rồi đi thám hiểm thế 

giới với một khao khát khám phá mãnh liệt. Vào đầu những năm 90, 

ông sang Việt Nam. Năm 1996, ông trở lại Việt Nam làm việc tại 

Khách sạn Sofitel Métropole Hanoi trên cương vị giám đốc nhà 

hàng, sau đó tham gia mở tòa nhà Opéra và nhà hàng mới Spices 

Garden.  

Didier Corlou đã mở 4 nhà hàng của mình tại Hà Nội. Việt Nam là 

quê hương thứ hai của ông, đất nước ông vô cùng yêu mến và là nơi 

ông trải nghiệm niềm đam mê với những gia vị quí hiếm mà ông tìm 

thấy từ khắp mọi miền đất nước.  

 

 
 

Khai vị 

Pate Gan ngỗng 

 

Món chính 1 

Nấm và thịt nguội 

 

Món chính 2 

Thịt bò nấu táo 

 

Pho mai 

Khay phomai 

 

Tráng miệng 
Trứng đổ đông 

 

Mức giá : 862 000 VND 

 

French Grill 

 

Địa chỉ : Khách sạn  JW Marriott, 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ 

Liêm, Hà Nội 

Điện thoại :  +84 (0)438335588 

Trang web : http://facebook.com/frenchgrill 

Bếp trưởng : Raphaël Szurek 

 

Được đào tạo tại Học viện Paul Bocuse danh tiếng tại Lyon và cảm 

mến châu Á, đầu bếp người Pháp Raphaël Szurek phụ trách nhà 

hàng French Grill tại khách sạn JW Marriot Hà Nội. Trong một 

khuôn viên lịch lãm, Raphaël Szurek giới thiệu một thực đơn chất 

lượng cao, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Ẩm thực cởi mở của ông 

còn bổ sung thêm một nét nồng hậu: cùng với đội ngũ của mình, 

ông nấu nướng ngay trước mắt bạn và có thể, nếu như bạn yêu cầu, 

ông sẽ chia sẻ với bạn một vài bí quyết nấu ăn. Thực đơn « Goût de 

France » dành cho bạn nhiều điều bất ngờ. Không thể tiết lộ quá 

nhiều về thực đơn này, nhưng những thực phẩm địa phương được 

nấu nướng hết sức tinh tế và được trình bày một cách nghệ thuật là 

một nét khái quát nhỏ cho những gì đang chờ đợi bạn. 

 

 
 

Khai vị 

Hàu Fine de Claire xứ Cancale 

Nước dùng bò, gừng  

Bollinger, Special cuvée, brut ~ Champagne 

 

Gan vịt Rougie hương vị trà xanh 

Mứt tomato, bánh brioche  

Trimbach ~ Riesing 

 

Món chính 1 

Sò điệp quay cỡ U10 

Gạo Bottarga risotto, bưởi, bạc hà  

Joseph Drouhin, Pouilly fuisse ~ Chardonnay 

 

Món chính 2 

 

Gà Pháp vàng nấu 2 kiểu 

Nấm truffle, rau củ quả 

Đùi gà rô ti, canh tôm hùm vị vani và măng tây xanh 

Joseph Drouhin, Gevrey Chambertin ~ Pinot noir 

 

Pho mai 

Pho mát dê Detrang 

Quả sung, bánh mì giòn 

Joseph Drouhin, Gevrey Chambertin ~ Pinot noir 

 

Tráng miệng 
Sơ ri 

Sô cô la và các loại quả đỏ 

Massenez Kirsch Vieux 

 

Mức giá : 2 500 000 VND ++ 

 

  



 

 

Green Tangerine 

 
Địa chỉ : 48 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0)988168468 

Trang web :  www.greentangerinehanoi.com 

Bếp trưởng : Nguyễn Mỹ Giáng Hương 

 

Từ thời thơ ấu, Nguyễn Mỹ Giáng Hương, tên thường gọi là Tin, đã 

được đắm mình trong hương vị bếp núc và thưởng thức những món 

ăn ngon. Bà là thế hệ thứ ba trong gia đình phát triển sự nghiệp nhà 

hàng. Khởi đầu thực sự của bà là tại nhà hàng « Piano bar », một 

địa chỉ nổi tiếng của Hà Nội vào năm 1989. 

Năm 1994, bà là một trong những người sáng lập nhà hàng « Purple 

Rain ». Sau đó, vào năm 1997, cuộc phiêu lưu ẩm thực của bà tiếp 

tục với nhà hàng « Le Cyclo » kéo dài 11 năm. Năm 2003, bà mở 

nhà hàng Green Tangerine, kết hợp ẩm thực phương Tây và hương 

vị Việt Nam, một hành trình vị giác đến nay đã 13 năm. Rất nhiều 

nhân vật có tên tuổi, như phu nhân cựu tổng thống Jacques Chirac, 

các ca sĩ Arno, Jane Birkin, Francis Cabrel, và gần đây là Tổng 

thống Hungari Janos Ader và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov… 

đã đến thưởng thức các món ăn đầy sáng tạo trong một khung cảnh 

đặc biệt.  

 

 
 

Khai vị nóng 

Gan ngỗng béo áp chảo ăn kèm với hoa quả nhiệt đới và bánh mì 

gia vị Việt Nam 

 

Khai vị lạnh 

Sa-shi-mi cá hồi tươi đi cùng với bưởi, táo trộn với dầu dấm quất 

Việt 

 

Món chính 1 

Thăn cá quả hấp, sốt chanh leo trưng với cơm Risotto hương  

rượu gạo bọc trong lá cải 

 

Món chính 2 

Lườn vịt rán giòn da bỏ lò phục vụ với sốt hoa quả đỏ và vải thiều 

đi kèm với các loại rau quả 

 

Pho mai 

Đĩa phomat 3 loại: Camembert, phomat dê tươi, Mobier 

 

Tráng miệng  
Bánh Meringue hương vị chanh leo, ăn cùng kem va-ni 

 

Mức giá : 990  000 VND 

 

Journeys to the East 

 
Địa chỉ :160 phố Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại :  +84 (0)903440153 

Trang web : www.journeys-to-the-east.com 

Bếp trưởng :  Raphaël le Mancq 

 
Raphaël le Mancq là chủ nhà hàng Sérac ở Saint-Gervais, giữa 

những bãi trượt tuyết nổi tiếng Chamonix và Megève. Ông đã nhận 

được một ngôi sao danh giá trong Sách Đỏ Michelin cách đây 

khoảng hai năm, mười năm sau khi mở nhà hàng của mình. Đầu bếp 

này giới thiệu một phong cách ẩm thực hiện đại và sáng tạo. 

Raphaël le Mancq coi mình như một « nghệ nhân ẩm thực ».  

Ông đã đến Việt Nam, Hà Nội lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2014, 

theo lời mời của Hành trình về Phương Đông - « Journeys to the 

East », nhà tổ chức du lịch hạng cao cấp tại Việt Nam và Pháp. Năm 

2015, Raphaël le Mancq đã trở lại Việt Nam làm bếp trưởng cho 

bữa tối « Goût de France » tại Tòa Đại sứ. Năm nay, Journeys to 

the East và Raphaël le Mancq lại cùng nhau phối hợp để giới thiệu 

bữa tối Goût de France trong không gian một ngôi nhà cổ được 

phục chế đẹp lung linh. 

Tất cả các món ăn trong thực đơn được chế biến từ các nguyên liệu 

cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. 

 
 

Khai vị 

Bạt Millefeuille nhồi gan vịt (Foie Gras) điểm jambon bò Bresaola 

phơi tự nhiên ngoài không khí tinh khiết miền núi cao Alpes 

 

Món chính 1 

Sò điệp Bretagne và măng tây Malmaure từ Gard sốt bơ và rượu 

Champagne 

 

Món chính 2 

Lườn gà từ Ancenis miền Loire, hầm theo phong cách Mère Blanc 

với nấm Morille kèm với bánh Crêpes từ Vonnas, Burgundy 

 

Pho mai 

Brie, Pont l'Evêque, Comté (24 tháng) 

 

Tráng miệng 1 
Kem cháy và kem vani với coulis hương rượu Chartreuse 

 

Tráng miệng 2 
Panna Cotta dâu tây đỏ và rựou Kirsh 

 

Mức giá :3 600 000 VND  

 

  



 

 

  
La Badiane 

 

Địa chỉ : 10 Nam Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0) 439424509 

Trang web : www.labadiane-hanoi.com 

Bếp trưởng : Benjamin Rascalou 

 

Tại nhà hàng La Badiane ở trung tâm khu phố lịch sử của Hà Nội, 

đầu bếp người Pháp Benjamin Rascalou đưa ra một phong cách 

ẩm thực của Pháp với hương vị Việt Nam, trong một khung cảnh 

thư giãn. Được đào tạo tại các cơ sở nghệ thuật nấu ăn danh tiếng 

như khách sạn Lutetia hay Le Taillevent dưới sự dẫn dắt của các 

đầu bếp Pháp cũng như quốc tế, Benjamin là một đệ tử của « ẩm 

thực thế giới ». Khi thì lấy cảm hứng từ ẩm thực Đại Trung hải, 

khi thì từ ẩm thực vùng Antilles hay Ấn độ, các món ăn của ông 

thường xuyên là sự hội ngộ của hai nền văn hóa. «Điều tôi mong 

muốn giới thiệu với mọi người, đó là sự pha trộn giữa các hương 

vị », ông thường giải thích. « Tôi sử dụng những nguyên liệu rất 

đơn giản của các vùng miền khác nhau trên thế giới và kết hợp lại 

theo cách của tôi. Sự pha trộn nguyên liệu khắp nơi trên thế giới 

thường có thể là cơ sở làm nên những món ăn hết sức bất ngờ ». 

 

 
 

Khai vị lạnh  

Pa tê vịt cuộn trong thịt nguội Parma, sốt tartar 

 

Khai vị nóng 

Há cảo nhân tôm, súp tôm vị cay 

 

Món chính 1 

Cá vược sốt bơ chanh, khoai tây trần với muối Guérande 

 

Món chính 2 

Thăn bò Úc nướng ăn cùng với gan ngỗng, đậu Hà Lan nghiền, 

sốt vang đỏ 

 

Pho mai 

Pho mát bột giòn trong tinh dầu lá húng ăn cùng cà chua nướng 

và kem chanh 

 

Tráng miệng 
Kem cháy 3 vị : va ni, dừa, chanh 

 

Mức giá :890 000 VND 

 

La Cheminée 

 

Địa chỉ : Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0)912693482 

Trang web : http://pullmanhotels.com 

Bếp trưởng : Ninh Thanh Tùng 

 

La Cheminée phục vụ các món ăn lấy cảm hứng từ ẩm thực địa 

phương truyền thống và món ăn quốc tế được chế biến theo xu 

hướng thời đại. Với khu vực Bếp Mở, thực khách sẽ được chiêm 

ngưỡng tài nấu ăn của các đầu bếp chuyên nghiệp và thưởng thức 

các món ăn nóng tại bàn. 

Phó Tổng Bếp Trưởng của Pullman Hanoi – Ông Ninh Thanh Tùng 

thể hiện tài năng xuất sắc qua ẩm thực sáng tạo và tinh tế, kết hợp 

những ảnh hưởng Tây Phương và Á Đông. Ông đã làm việc tại 

nhiều khách sạn cao cấp tại Liên minh các quốc gia Ả Rập và Việt 

Nam như : Royal Mirage Hotel, Dubai; Address Marina Hotel, 

Dubai; Jumeirah Zabeel Saray Hotel, Dubai; Eastern Mangrove 

Hotel, Abu Dhabi; JW Marriott Hotel, Hanoi; and Hilton Garden 

Inn, Hanoi. 

 

 
 

Súp khai vị 

Súp tôm với đậu xanh và dầu nấm truffle 

 

Khai vị 

Hải sản hấp với rượu vang trắng 

 

Món chính 2 

Thăn bò nướng với xốt gan ngỗng và nghệ tây 

 

Pho mai 

Phô mai ấm phục vụ kèm bánh mỳ 

 

Tráng miệng  
Bánh Sô-cô-la soufflé 

 

Mức giá : 990 000 VND 

 



 

 

La table du chef 

 
Địa chỉ : Press Club 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : + 84 (0) 1639264754 

Trang web : www.hanoi-pressclub.com 

Bếp trưởng : Đào Văn Sơn 

 

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống ẩm thực, Đào 

Văn Sơn đã được đào tạo hoàn toàn tại khách sạn Sofitel Legend 

Metropole Hanoi, nơi ông được bổ nhiệm là phó bếp trưởng và 

không ngừng học hỏi về ẩm thực Á và Âu. Năm 2006, ông đã 

chuyển đến khách sạn Sofitel Plaza Saigon và lại một lần nữa làm 

việc trên cương vị phó bếp trưởng điều hành. Cơ hội đã đưa ông 

đến với thế giới các bếp trưởng được gắn sao, những người đã 

mang tới cho ông khái niệm thực sự về ẩm thực cao cấp, trên cơ 

sở hương vị, chất lượng và sở thích chân thực. Mùa hè 2015, ông 

đã được bếp trưởng hai sao Alain Dutournier lựa chọn trong số 

nhiều ứng viên khác là bếp trưởng người Việt tại nhà hàng LA 

TABLE DU CHEF và nhà hàng LA PLUME BISTRO & LOUNGE 

tại Hà Nội. Ông sẽ giới thiệu với các khách hàng yêu mến ẩm thực 

trong nước một ẩm thực Pháp thực thụ hòa quyện với một chút 

hương vị Việt Nam mà ông chuẩn bị bằng trái tim, sự tận tụy và 

những xúc cảm của chính mình. 

 

 
 

Khai vị 

Sò điệp đen, trắng ăn cùng sốt quả bơ và sốt kem hàu 

Tôm cuộn trong bắp cải mềm với trứng cá đối, tủy bò và bánh tỏi 

ngọt 

 

Món chính  

Gà Pháp nướng cùng bơ nấm xuân kim cương, đùi gà om hành 

tây  cùng bánh khoai tây kiểu Anna 

 

Pho mai 

Phô mai Brillat Savarin với nấm xuân kim cương, tạo vị ngọt 

đắng 

 

Tráng miệng  
Quả phỉ tam vị: kiểu parfait, bánh tart và kem 

 

Mức giá :1 950 000 VND ++ 

 

  
La Verticale 

 

Địa chỉ : 19 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0) 439440288 

Trang web : www.verticale-hanoi.com 

Bếp trưởng : Didier Corlou 

 
Sinh ra tại Hennebon, thuộc tỉnh Morbihan, vùng Bretagne, 

Didier Corlou là một nhà du ngoạn thực thụ. Ông đã tốt nghiệp 

chuyên ngành đào tạo về nấu ăn khi 20 tuổi, đã có một số năm 

làm việc tại một trong những nhà hàng tốt nhất của Pháp, rồi đi 

thám hiểm thế giới với một khao khát khám phá mãnh liệt. Vào 

đầu những năm 90, ông sang Việt Nam. Năm 1996, ông trở lại 

Việt Nam làm việc tại Khách sạn Sofitel Métropole Hanoi trên 

cương vị giám đốc nhà hàng, sau đó tham gia mở l’aile Opéra và 

nhà hàng mới Spices Garden.  

Didier Corlou đã mở 4 nhà hàng của mình tại Hà Nội. Việt Nam 

là quê hương thứ hai của ông, đất nước ông vô cùng yêu mến và 

là nơi ông trải nghiệm niềm đam mê với những gia vị quí hiếm mà 

ông tìm thấy từ khắp mọi miền đất nước.  

Ẩm thực Pháp mà ông kết hợp với ẩm thực Việt nam tại nhà hàng 

mang dấu ấn riêng «Verticale » là sự hòa quyện giữa hương và 

vị. Là người Breton và là một người đi nhiều, vị đầu bếp này ưa 

thích sự pha trộn, ông tự tạo ra những loại gia vị độc đáo (pha 

trộn 5 loại gia vị một cách hết sức tỉ mỉ), các loại muối có hương 

vị đặc biệt và các loại gia giảm. 

 

 

 
Khai vị 

Trứng chim cút với nem vịt 

 

Món chính 1 

Pate gan ngỗng với atiso Đà Lạt 

 

Món chính 2 

Bò nấu cam quýt 

 

Pho mai 

Các loại phô mai Corlou 

 

Tráng miệng  
Chocolat và hoa quả đỏ 

 

Mức giá :1 030 400 VND 

 



 

 

Le Jardin - French Bistro 

 

Địa chỉ : 54 Quảng An, Tây  Hồ, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0) 462593300 

Trang web : https://www.facebook.com/lejardinfrienchbistro56/ 

Bếp trưởng : Miguel Soria Castro 

 

Bếp trưởng Miguel Soria Castro, được truyền cảm hứng từ cha 

mình, đã bắt đầu làm bếp từ khi 18 tuổi. Anh đã làm việc trong 

nhiều năm tại một nhà hàng được xếp hạng sao ở Valence, Tây 

Ban Nha, anh còn thực hiện nhiều chuyến đi đến Pháp vì niềm đam 

mê ẩm thực Pháp. Để thỏa chí tò mò về ẩm thực, anh đã đi đến 

nhiều nước trên thế giới để khám phá những hương vị mới và 

những kỹ thuật nấu ăn khác nhau. Anh đã làm việc 4 năm tại Na 

Uy trước khi bị cuốn hút bởi văn hóa đất nước Việt Nam - nơi anh 

đã quyết định dừng chân.  

Với không gian rộng mở cạnh Hồ Tây, Le Jardin phục vụ ẩm thực 

Pháp - Địa Trung Hải với các thực phẩm địa phương và nhập 

khẩu.  

 

 
 

Khai vị 

Pate gan ngỗng và pate vịt xông khói, lê hầm rượu vang, sốt  xoài 

chutney 

 

Món chính 1 

Sò điệp Nhật Bản hương gỗ táo, súp lơ nghiền, trứng cá hồi, đậm 

hương vị  với tinh dầu sả Mr Séverac. 

 

Món chính 2 

Sườn bò Wagyu nấu trong 24 giờ , khoai tây nghiền, cà rốt baby 

Đà Lạt, nước ép tiêu rừng. 

 

Pho mai 

Pho mát dê viên, mơ bỏ lò, hạt óc chó và mật ong với hương hoa 

oải  hương từ Pháp. 

 

Tráng miệng 1 
Bánh mousse sô cô la với hạt dẻ giòn phủ trên 

 

Tráng miệng 2 
Bốn sự lựa chọn cho món tráng miệng hoàn hảo từ bếp trưởng 

 

Mức giá :850  000 VND 

 
 

  
Le Beaulieu 

 

Địa chỉ : Khách sạn Sofitel Métropole, 15 Ngô Quyền, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0)438266919 

Trang web : www.sofitel-legend.com/hanoi/en/ 

Bếp trưởng : Olivier Génique 

 
Địa chỉ huyền bí này, nổi tiếng bởi ẩm thực Pháp xuất sắc, từ hơn 

một thế kỷ nay là nơi diễn ra các buổi dạ hội lung linh và những 

bữa tiệc tuyệt hảo. Trang trí của Sofitel Legend Metropole là sự 

pha trộn độc đáo giữa bầu không khí Đông dương và hiện đại. Đây 

cũng là một trong những hầm rượu đặc sắc nhất của Hà Nội, với 

hơn 100 loại rượu vang hảo hạng. Nơi này do vậy là một biểu 

tượng của di sản Pháp tại Hà Nội. Olivier Génique đã làm việc từ 

hơn mười năm nay cùng với các đầu bếp lớn, tại một chuỗi 8 nhà 

hàng được gắn sao tại Pháp và châu Âu, trong đó có nhà hàng 

Jules Vernes của Alain Ducasse, trên đỉnh Tháp Effel hoặc tại nhà 

hàng Lasserre tại Paris (hai sao Michelin). 

 

 

 
Khai vị lạnh  

Rượu Sâm Panh 

Hàu Fine de Claire 

Thạch quýt, kem trộn tiêu Phú Quốc 

 

Khai vị nóng 

Xúp kem ác-ti-sô Đà Lạt 

Thịt ba chỉ hun khói, trứng chần, dầu hạt dẻ phỉ 

 

Món chính 1 

Cá hồng om dầu 

Khoai tây non, măng tây, hành tím 

 

Món chính 2 

Thăn nõn bò quay 

Nấm Duxelle, rau bina, xốt Rossini, xốt bông gan ngỗng béo 

 

Pho mai 

Phô mai Osso Iraty 

Tương ớt Espelette, bánh focaccia với lá kinh giới, lá non 

 

Tráng miệng  
Sự kết hợp từ chanh 

Bánh tác chanh, bánh phồng vị chanh, kem thanh vị chanh, xốt 

rượu limoncello cô đặc 

 

Mức giá :1 500 000 VND ++ 

 



 

 

Millenium - Café des Arts 

 
Địa chỉ : 11B, ngõ Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0)438287207 

Trang web : www.cafedesarts.com 

Bếp trưởng : Emmanuel Gonin 

 
Emmanuel Gonin, vốn tốt nghiệp trường dạy nghề ẩm thực của 

Paul Bocuse, đã phát huy kinh nghiệm của mình tại nhiều nhà hàng 

trong vùng và làm việc trong khuôn khổ của tổ chức danh giá 

M.O.F (Những người Thợ lành nghề nhất nước Pháp). Hành trình 

công việc đã giúp người đầu bếp này có được trải nghiệm nghề 

nghiệp tại Hy Lạp trước khi quay lại lãnh địa của một trong những 

thiên đường ẩm thực Pháp, đó là vùng Lyon. 

 

Kể từ khi cải tạo lại và mang tên Millénium – Café des Arts năm 

2012, nhà hàng này giới thiệu, trong một khung cảnh trang trí hiện 

đại và gần gũi, một phong cách ẩm thực chuyên Pháp với bếp 

trưởng chính là đầu bếp Emmanuel Gonin vùng Lyon đã có hai 

mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực.  

 

Đến Hà Nội năm 1997, Gérard Gastel, Giám đốc nhà hàng 

Millénium – Café des Arts, nguyên cán bộ ngân hàng tại Paris, lập 

tức yêu mến đất nước này. Vài tháng sau đó, ông đã mở nhà hàng 

đầu tiên chuyên giới thiệu ẩm thực Paris kết hợp với các triển lãm 

nghệ thuật của các nghệ sĩ Hà Nội, khi đó mang tên Café des Arts, 

một địa điểm hội tụ của giới văn nghệ sĩ, kiểu như khu « Petit Saint-

Germain-des-Prés »,  ngay giữa trung tâm Hà Nội. 

 

 
 

Khai vị 

Bột mì  lăn viên tẩm pho mát parmesan ăn kèm rau cải, dầu dấm 

trộn mùi tây, cà chua và húng tây 

 

Món chính 1 

Tôm hùm hấp ăn với rau thập cẩm kèm sốt hạt dâm bụt 

 

Món chính 2 

Xúc xích chim bồ câu trộn với hạnh nhân, ngô nghiền và kem xốt 

cỏ thơm 

 

Pho mai 

Pho mai tảng kiểu vùng Lyon 

 

Tráng miệng  
Bánh gateau bột mì đen rưới xốt caramel trộn bơ 

Trà, cà phê và đồ ngọt ăn kèm 

 

Mức giá :1 250  000 VND 

 
 

  
Maison Vie 

 
Địa chỉ : 28 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại : +84 (0)436330206 

Trang web : www.maisonvie.vn 

Bếp trưởng : Thierry Pannier 

 

Là người gốc Bordeaux, Thierry Pannier đã có hơn 30 năm kinh 

nghiệm trong nghề ẩm thực Pháp. Phong cách nấu nướng của ông 

cũng như chính con người ông, mạnh mẽ và chân thật. Tôn trọng 

chất lượng sản phẩm là tiêu chí chủ đạo của đầu bếp này và của 

đội ngũ bếp của nhà hàng, những người luôn chú trọng tới ẩm thực 

hiện đại đồng thời vẫn giữ nét truyền thống. 

 

Nằm tại một biệt thự Pháp xinh đẹp, nhà hàng Maison Vie là địa 

điểm lựa chọn của những người yêu thích ẩm thực Pháp và văn 

hóa Pháp tại Hà Nội. Thực đơn của nhà hàng bao gồm nhiều món 

cổ điển hảo hạng, như Ốc sên Bourgogne, Gan ngỗng, và các món 

đặc biệt như Cá tuyết đen áp chảo với nước sốt tôm hùm… 

 

 
 

Khai vị 

6 con ốc sên vùng Bourgogne sốt bơ và ngò tây 

 

Món chính 1 

Thăn cá vược sốt bơ vùng Nantes 

 

Món chính 2 

Thăn bò áp chảo Rossini, bánh khoai tây Macaire dùng kèm củ 

quả 

 

Pho mai 

Pho mát dê nóng với bánh mỳ, sa lát trộn dầu hạt óc chó 

 

Tráng miệng  
Bánh sô-cô-la chín tới ăn kèm với kem va-ni 

 

Mức giá :1 250 000 VND  

 
 



 

 

  

Ruby Restaurant 

 
Địa chỉ : đường Hoa Lan, Vinhomes Riverside, Long Biên  

Điện thoại : +84 (0) 963899509 

Trang web : http://almaz.vn/am-thuc/ruby-34.html 

Bếp trưởng : John William Haueter 

 

Đầu bếp John sinh ra tại Thụy Sĩ, nơi ông đã học nghề nấu ăn và 

khách sạn. Ông đã sống tại Israel, sau đó tại Mỹ, ở đây ông đã 

làm việc trong các khách sạn lớn trên cương vị bếp trưởng tại 

Atlanta, New York, Los Angeles, Miami. Trong những năm 80, ông 

đã đến làm việc tại nhiều nước Mỹ la tinh, sau đó sang Châu Á 

năm 2007. Ông đã đến với Apricot Hôtel tại Hà Nội năm 2014, 

tiếp đó là Almaz – Vingroup Hà Nội. 

 

Tọa lạc trên một diện tích rộng 870 m2, nhà hàng Ruby giới thiệu 

các món ăn châu Âu đích thực, trong một không gian sang trọng 

lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu. 

 

 

 
Khai vị 

Súp cà rốt với gừng ăn kèm với bánh mỳ 

 

Món chính 1 

Gan ngỗng nướng ăn kèm với bánh funnel và sốt dâu tây 

 

Món chính 2 

Gà nấu kiểu Fricasse với hành nướng, cà chua, nấm, ăn kèm với 

mỳ Tagliolini 

 

Pho mai 

Pho mát Camembert lạnh 

 

Tráng miệng  
Bánh tart táo xay nhuyễn ăn kèm với phô mai Camembert 

 

Mức giá :1 100 000 VND 

 
 



 

 

Azure Beach Lounge 

 

Địa chỉ : Khách sạn Pullman Beach Resort, Võ Nguyên Giáp, Đà 

Nẵng 

Điện thoại : +84 (0)905005272 

Trang web : http://www.pullman-danang.com/dining-azure-

beach-lounge.html 

Bếp trưởng : Stefan Herberger 

 

Pullman Danang Beach Resort giới thiệu nhà hàng : Azure Beach 

Lounge, một địa điểm trong lành và lịch lãm, nơi quý vị có thể 

thưởng thức ẩm thực thế giới. Bếp trưởng người Đức, Sefan 

Herberger, sẽ đưa quý vị đi du lịch bằng những trải nghiệm của 

ông về ẩm thực châu Âu, Thái Lan và Úc.  

 

 
 

Khai vị 

Gan ngỗng hấp và cuộn gan ngỗng tươi với xoài, rau thơm ăn 

kèm với táo chưng đường. 

 

Món chính 1 

Hàu đút lò với nước sốt béchamel cổ điển và phô mai mềm Brie 

 

Món chính 2 

Cá ngừ tái chanh cùng với cá ngừ áp chảo ăn kèm đậu lăng với 

xốt trứng và vỏ chanh bào 

 

Món chính 3 

Sườn cừu nướng hương thảo mộc và muối hồng ăn kèm khoai tây 

nghiền hương vani và rau củ xào 

 

Pho mai 

Xa-lách các loại trộn xốt dầu giấm và quả óc chó nướng ăn kèm 

phô mai dê và bánh mì Ciabatta 

 

Tráng miệng 1 
Bánh kem sữa hương trà xanh với kem hương quế và quả sơ-ri 

đen 

Mức giá : 1 100 000 VND  

 

TẠI HUẾ TẠI ĐÀ NẴNG

Le Parfum 

 

Địa chỉ : Résidence Hué Hôtel & Spa, 5 Lê Lợi, Huế 

Điện thoại : +84 (0)543837475 

Trang web : www.la-residence-hue.com 

Bếp trưởng : Nguyễn Đông Hải 

 
Đầu bếp người Việt Nam của nhà hàng Le Parfum tốt nghiệp khóa 

đầu tiên đào tạo nấu ăn của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, 

cơ sở có sự hợp tác phong phú từ rất lâu với vùng Poitou-

Charentes trong lĩnh vực đào tạo nghề đầu bếp và nhân lực khách 

sạn. Kể từ 13 năm phục vụ khách sạn « La Résidence » tuyệt đẹp, 

đầu bếp Nguyễn Đông Hải là người đam mê ẩm thực Pháp. Thực 

đơn « Goût de France » là thực đơn kết hợp các nguyên liệu của 

Pháp và Việt Nam. 

 

 
 

Khai vị 

Gan ngỗng Pháp tẩm với trái cây khô và hạt sen 

Khoai tây nghiền vị ngò tây, trứng cút, trứng cá muối và bọt nấm 

 

Món chính 1 

Cá hồi chưng với gia vị, măng tây nướng, hoa Atisô Barigoule,  

Cải thìa và xốt Saffron 

 

Món chính 2 

Sườn cừu áp chảo với hương thảo tây và mật ong dùng kèm khoai 

lang nghiền với gan ngỗng, rau xào, xốt vang đỏ Đà lạt 

 

Tráng miệng 1 
Bánh tart dứa kiểu Pháp 

 

Tráng miệng 2 
Sô cô la ngạc nhiên và kem nấm truffle, xốt kem Anglaise và 

rượu armagnac 

 

Sâm panh : Champagne Jacques Picard Brut 

Vang trắng : Gustave Lorentz Reserve, Pinot Gris, Alsace,  Pháp 

Vang đỏ: Chateau Haut-Saint-Brice, Saint Emilion, Bordeaux, 

Pháp 

 

Mức giá :1 320 000 VND ++ 

 
 



 

 

Tại Hội An 

  L'Annam  

 

Địa chỉ : Khách sạn Victoria, Cửa Đại, Hội An 

Điện thoại : +84 (0) 510 3927 040 

Trang web : www.victoriahotels.asia  

Bếp trưởng : David Lacroix 

 

Từ hơn 5 năm nay, David Lacroix chính thức đứng đầu Annam, 

nhà hàng tại khách sạn Victoria Hội An xinh đẹp. « Thực phẩm là 

nền tảng gốc cho việc nấu nướng », ông nói một cách khiêm tốn. 

Thực đơn « Goût de France », như toàn thể các món ẩm thực của 

ông, tôn vinh các sản phẩm chất lượng ông tìm thấy ở Việt Nam và 

thể hiện sự kết hợp đặc sắc giữa truyền thống bếp núc của Pháp 

với những cảm hứng ông có được từ môi trường địa phương. 

 

 
 

Khai vị 

Gan ngỗng ăn kèm với chutney chanh leo 

 

Món chính 1 

Cua sốt me và pho mát parmesan giòn 

 

Món chính 2 

Má bò hầm, đậu Hà Lan nghiền và khoai tây bỏ lò 

 

Pho mai 

Pho mát Tomme Mộc Châu 

 

Tráng miệng 1 
Chè xoài sữa dừa với thạch chanh xanh 

 

Tráng miệng 2 
Dứa rô ti theo kiểu Vacherin 

 

Mức giá : 800 000 VND  

 

FaiFo 

 

Địa chỉ : 39 Đào Duy Từ, Hội An 

Điện thoại : +84 (0) 51 03 95 07 77 

Trang web : www.hotelroyalhoian.com 

Bếp trưởng : Lê Thanh Tài 

 

Sinh ra tại miền Trung của Việt Nam, bếp trưởng Lê Thanh Tài đã 

làm việc tại nhà hàng danh giá Nam Hải Sheraton Nha Trang, 

trước khi đến với Khách Sạn Royal MGallery Hội An. Anh được 

biết đến với khả năng chế biến các món ăn xuất sắc nhất với những 

thực phẩm địa phương như các loại hải sản tươi được đánh bắt từ 

Đà Nẵng hay những loại rau thơm từ những khu vườn ở Hội An. 

Để chinh phục thử thách ẩm thực Pháp với sự kiện Goût de France, 

anh sẽ phục vụ thực khách một chuyến du ngoạn với những hương 

vị lôi cuốn nhất của Pháp kèm theo một dấu ấn Hội An. 
Với không gian bếp mở, Cafe Faifo là địa điểm lý tưởng với những 

người yêu ẩm thực. Dù quý vị tìm kiếm ẩm thực quốc tế hay Việt 

Nam, quý vị cũng chắc chắn sẽ được thỏa mãn sở thích của mình 

tại nơi đây.  

 

 
 

Khai vị 

Tôm sú sốt kem 

 

Khẩu vị tinh tế 

Gan ngỗng áp chảo với hành tím thắng đường và sốt salsa táo  

Phục vụ kèm một ly rượu vang nổ 

 

Giấc mơ về đại dương 

Súp hải sản “Biển Hội An”, với bánh mì nướng phô mai 

Phục vụ kèm một ly rượu vang trắng 

 

Sự xa xỉ bên bờ biển 

Tôm hùm và sò điệp hấp bơ mùi nghệ tây và bánh flan vị măng 

tây 

 

Người sành ăn 

Sườn bò Mỹ và sườn cừu nấu nhừ với sốt tiêu xanh  

Phục vụ kèm một ly rượu vang đỏ 

 

Ngon tuyệt từ đầu đến cuối 

Phô mai bỏ lò ướp hương thảo, ớt bột cựa gà và  mật ong rừng 

 

Tráng miệng 1 
Bánh nướng Soufflé vị chanh dây 

Phục vụ kèm một ly rượu vang ngọt 

Đĩa bánh ngọt 

Phục vụ kèm cà phê hoặc trà 

 

Mức giá :1 200 000 VND  

 



 

 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  
Bistro Song Vie 

 

Địa chỉ : 197/2 Nguyễn Văn Hương, quận 2, tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : +84 (0) 12 28 60 59 02 

Trang web : www.villasong.com 

Bếp trưởng : Kevin Marchetti    

 

Villa Song nằm yên ả bên bờ sông Sài Gòn, khách sạn duyên dáng 

và nhà hàng ở đây có tầm nhìn thoáng đãng ra sông. Đầu bếp 

Kevin Marchetti và cũng là người phụ trách nhà hàng vừa mới tới 

Villa Song sau nhiều năm ở Huế. Từ những chuyến đi sang châu 

Âu và châu Á, ông đã gom về một niềm đam mê đối với các món 

ăn và ông nấu nướng các món với sự kết hợp kỹ thuật châu Âu và 

Việt Nam. Kevin là người yêu ẩm thực và luôn để tâm tới khách 

hàng. Để có những giây phút thư thái, hãy đến mơ mộng tại Villa 

Song; 

 

 
 

Khai vị 

Trứng Bác Kem ăn kèm Gan Ngỗng Áp Chảo 

 

Hoành Thánh Củ Dền kiểu Ý Nhân Thịt Heo và Phô Mai Nấm 

Truffle ăn kèm Dầu Ớt – Húng  Quế và Sa Lát Rau Mầm 

 

Món chính 1 

Cá Chẽm Phi Lê Áp Chảo ăn kèm Ngũ Cốc Chiên Giòn, Sốt Kem 

kiểu Pháp và Rau Củ Xào 

 

Món chính 2 

Thăn Heo Kho ăn với Tháp Rau Củ nhồi Khoai Tây Đà Lạt 

Nghiền và Bún Chiên Giòn 

 

Pho mai 

Bánh Mỳ Gừng ăn kèm với  2 Loại Pho Mát và Sốt Xoài Cay 

 

Tráng miệng 1 
Kem Táo Xanh với Rượu Vang Sủi 

 

Tráng miệng 2 
Parfait Mật Ong ăn kèm Trái Cây Nhiệt Đới, Cam Tươi Tẩm 

Gừng và Bánh Trứng Đường 

 

Mức giá :1 900 000 VND ++ 

 

Annamite 

 

Địa chỉ : 5 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, tp. Hồ Chí 

Minh  

Điện thoại : +84 (0)862778332  

Trang web : www.facebook.com/RestaurantAnnamite 

Bếp trưởng : Nguyễn Võ Duy Quang 

 

L’Annamite là thành quả quan hệ đối tác giữa một người Pháp yêu 

Việt nam và một người Việt Nam đã trải qua nhiều năm học tập tại 

Pháp. Đó cũng là nơi gặp gỡ với đầu bếp Nguyễn Võ Duy Quang. 

Trước khi tới Annamite, Nguyễn Võ Duy Quang đã từng phục vụ 

khách hàng những món ăn ngon tại các nhà hàng danh  

tiếng (3, 4 sao) : Oscar Saigon, Lodge Hotel Nha Trang, tại các 

thành phố Osaka, Fukuoka và Tokyo Nhật Bản. Đầu bếp này sẽ 

giới thiệu với quí vị một thực đơn kết hợp khéo léo cùng với các 

loại rượu vang Pháp. 

 

 
 

Khai vị 

Xà lách càng cua kèm trái bơ, bưởi da xanh 

 

Món chính 1 

Súp kem xà lách son với hàu sữa Nha Trang, trứng cá hồi kem vị 

chanh. 

 

Món chính 2 

Đùi vịt nướng dùng với phô mai Reblochon, khoai tây nghiền 

trộn phô mai Reblochon với rau diếp.  

 

Pho mai 

Phô mai dê tẩm mật ong, hat óc chó, xà lách rocket và trái cây 

hổn hợp 

 

Tráng miệng 1 
Bánh Opéra với xoài và gan ngỗng 

 

Tráng miệng 2 
Lê nấu si rô dùng kèm kem vanila xốt sô cô la. 

 

Mức giá : 850 000 VND  

 
 



 

 

  
Cobalt 

 

Địa chỉ : 148 Trần Hưng Đạo, tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : +84 (0) 12 67 12 7259 

Trang web : http://pullman-saigon-centre.com/restaurants-

bars/rooftop-restaurant/ 

Bếp trưởng : Matthias Mittnacht 

 

Đến từ vùng Bavière, Đức, Bếp trưởng Matthias Mittnacht có bố 

và mẹ là chủ một khách sạn và hai nhà hàng, đã có niềm đam mê 

với ẩm thực từ thủa nhỏ. Tốt nghiệp chuyên ngành đầu bếp vào 

năm 1995, ông đã làm việc trong những nhà hàng danh giá nhất 

tại Ukraina, Tây Ban Nha, Đảo Síp, Thụy Sỹ và Đức. Ông đến Thái 

Lan vào năm 2012, tại đó ông đã làm việc trong một cơ sở danh 

tiếng trước khi đến với Việt Nam vào năm 2016. Ẩm thực của ông 

được lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải với hương vị Châu Á, theo 

một phong cách hiện đại. Tọa lạc trên tầng thượng của Pullman 

Saigon Centre, nhà hàng Cobalt phục vụ ẩm thực mang âm hưởng 

Địa Trung Hải và Á châu.  

 

 
 

Khai vị 

Cá hồi sốt nấm ponzu cam 

 

Món chính 1 

Thịt cua cuốn nước sốt dừa 

 

Món chính 2 

Má bò om me 

 

Pho mai 

Phô mai dê và mứt cà chua 

 

Tráng miệng 1 
Bánh sô cô la với kem vani 

 

Tráng miệng 2 
Bánh macaron mâm xôi 

 

Mức giá : 1 950 000 VND  

 
 

Le Bordeaux 

 

Địa chỉ : 72 D2, Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : + 84 (0) 8 38 99 98 31 

Trang web : www.restaurant-lebordeaux.com 

Bếp trưởng : Nguyễn Mạnh Phúc 

 

Tên của nhà hàng này gợi nhớ những thành phố đẹp nhất nước 

Pháp, Bordeaux, nổi tiếng với chất lượng ẩm thực và các loại rượu 

vang. Trong một không gian sang trọng kiểu Pháp, hòa quyện sự 

lịch lãm, tiện nghi và thân mật, bạn có thể thưởng thức các món ăn 

và các loại rượu vang danh giá được lựa chọn từ những loại rượu 

vang đặc sắc của vùng Bordeaux. Le Bordeaux, đó cũng chính là 

đầu bếp Nguyễn Mạnh Phúc, người đam mê ẩm thực Pháp. Luôn 

chú trọng tới chất lượng các nguyên liệu, đầu bếp này đích thân đi 

chợ mỗi buổi sáng để lựa chọn những sản phẩm địa phương tốt 

nhất. Ông đã phát huy sở thích đối với ẩm thực Pháp trong rất 

nhiều năm ở Pháp. Ông đã đưa về những công thức nấu nướng từ 

Pháp mà ông luôn trung thành và những kỹ năng nấu nướng phục 

vụ khách sành ẩm thực.  

 

 
 

Khai vị 

Xà lách a-ti-sô / Gan ngỗng áp chảo / Dầu truffe 

 

Món chính 1 

Cơ sò điệp áp chảo / Sốt kem persil 

 

Món chính 2 

Bồ câu Pháp rôti mật ong rừng 

 

Pho mai 

Phô mai hỗn hợp 

 

Tráng miệng 1 
Cappuccino vị hạnh nhân và xoài tươi 

 

Tráng miệng 2 
Bánh kem Forêt-Noire 

 

Mức giá :1 250 000 VND  

 
 



 

 

L’Olivier 

Địa chỉ : Sofitel Plaza Saigon, 17 Lê Duẩn, quận 1, tp. Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại : +84 (0)838241555 

Trang web : www.sofitel.com/gb/hotel-2077-sofitel-saigon-

plaza/ 

Bếp trưởng : Sakal Phoeung 

 

Tại nhà hàng l’Olivier, bạn sẽ được đắm mình trong một không 

gian màu gụ sang trọng. Bên trong bếp, đầu bếp Sakal Phoeung, 

gắn bó với nghề đã gần 15 năm nay, biết rõ về nhà hàng và là một 

bậc thầy về nghệ thuật bếp núc. Là Chủ tịch Hiệp hội các đệ tử 

của Escoffier tại Việt Nam, ông thường xuyên chuyển giao kỹ năng 

của mình cho thanh niên tại các trường đào tạo chuyên ngành. Bí 

quyết của ông : truyền thống và đặc biệt hơn là truyền thống của 

Pháp. Ông cho rằng công thức nấu nướng đã hoàn hảo từ hàng 

trăm năm nay, người ta chỉ cần đổi mới cách thức trình bày. Điều 

luôn tâm niệm : thực chất. Ông giới thiệu với khách hàng những 

món ăn độc đáo của Pháp. 

 

 
 
 

Khai vị 

Xà lách cua với hàu và ngò, sốt rượu Bloody Mary 

 

Món chính 1 

Ốc Burgundy hầm với sốt kem nhục đậu khẩu 

 

Món chính 2 

Bò Wagyu nấu kiểu « sous-vide » với cà tím và olive đen 

 

Pho mai 

Phô mai bỏ lò ướp hương thảo, ớt bột cựa gà và  mật ong rừng 

 

Tráng miệng 1 
Thịt viên phô mai, với sốt rượu đỏ và xà lách vỏ cam 

 

Tráng miệng 2 
Kẹo đá nougat với sốt quả đỏ 

 

Mức giá :1 250 000 VND 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh sách đầy đủ các bếp trưởng và các thực đơn được đăng tải trên www.goodfrance.com. 
Đặt chỗ bằng cách liên hệ trực tiếp đến các nhà hàng.   

Social club 

 

Địa chỉ : Hôtel des Arts, 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, tp. Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại : + 84 (0) 8 39 89 88 88 

Trang web : http://restaurants.accorhotels.com/gb/restaurant-

9231_R002-social-club-ho-chi-minh.shtml 

Bếp trưởng : Anne-Cécile Degenne 

 

Đầu bếp Anne-Cécile Degenne đã được đào tạo về ẩm thực tại ngôi 

trường danh tiếng Lycée Hôtelier de Talence tại Bordeaux. Sau đó, 

nữ đầu bếp này đã làm việc tại một số khách sạn lớn trên thế giới, 

bao gồm cả Khách sạn Eden Rock St. Barthélémy và Sofitel So 

Singapour. Kết hợp kỹ năng ẩm thực Pháp của mình và những ảnh 

hưởng có được từ châu Á, đầu bếp này hiện mang cảm hứng tới 

Social Club với phong cách ẩm thực cổ điển - đương đại của mình. 

 

 
 

Khai vị 

Xíu mại gan ngỗng và nấm truffle 

 

Món chính 1 

Sò điệp và tôm hùm nướng, sốt quế tây  

 

Món chính 2 

Bò Wagyu nướng dùng kèm nấm 

 

Pho mai 

Phô mai Beaufort và mứt mơ 

 

Tráng miệng 1 
Chuối chiên giòn và kem ống chanh dây 

 

Tráng miệng 2 
Kem sữa hương thảo dùng kèm kem không béo bưởi đỏ 

 

Mức giá :1 888 000 VND  

 

 

http://www.goodfrance.com/


 

 

ẨM THỰC VÀ DU LỊCH 

SÁNG KIẾN CỦA BỘ NGOẠI GIAO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ  
 

Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế, trong khuôn khổ hoạt động toàn cầu, đã coi du lịch là một nhiệm vụ ưu 
tiên. Ẩm thực Pháp nắm giữ một vị trí quan trọng trong ngoại thương và du lịch Pháp, và là thế mạnh tuyệt 
vời trong sự hấp dẫn của nước Pháp : một phần ba du khách nước ngoài nói rằng ẩm thực và rượu vang là 
động cơ chính khiến họ đến thăm Pháp. Là yếu tố trung tâm của văn hóa và di sản Pháp được UNESCO công 
nhận, ẩm thực cũng là một tác nhân làm tỏa rạng nước Pháp, nhờ sự phong phú và hết sức đa dạng của nó.  

Trong khuôn khổ quảng bá du lịch tại Pháp, Bộ Ngoại giao Pháp nỗ lực đề cao ẩm thực, ngành rượu nho và 
các giá trị về chất lượng tuyệt hảo, sự sáng tạo và đa dạng của ẩm thực Pháp. Chương trình « Goût de / Good 
France » giới thiệu vào ngày 21 tháng 3 tới một nền ẩm thực Pháp sống động, cởi mở và sáng tạo trên khắp 
thế giới, sẽ diễn ra đồng hành với nhiều biện pháp khác được thực thi để tôn vinh ẩm thực :  

 
 
DU LỊCH CÁC THỦ PHỦ RƯỢU NHO  

Mạng lưới du lịch các thủ phủ rượu nho của Cơ quan Phát 
triển Du lịch Pháp Atout France chịu trách nhiệm triển khai 
các đề xuất của Phái bộ du lịch thuộc Bộ Ngoại giao và 
Phát triển quốc tế trong khuôn khổ Trung tâm du lịch rượu 
nho. Sự hợp tác này của các nhà chuyên môn cho phép 
tạo nên những xung lực mới, cho phép đón tiếp một số 
lượng lớn du khách mong muốn du lịch khám phá các 
vùng trồng nho của Pháp. 

TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN ẨM THỰC ĐỂ PHÁT HUY DI 
SẢN ẨM THỰC CỦA PHÁP  

Theo sáng kiến của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao 
Laurent Fabius, Bộ Ngoại giao Pháp đã đón tiếp tại dinh 
thự Bộ nhiều sự kiện tôn vinh chất lượng các sản vật vùng 
miền và kỹ năng của các tác nhân của ẩm thực Pháp. 
Trong khuôn khổ này, bữa trưa « Gan ngỗng trên toàn 
thế giới » chỉ định các đại sứ về gan ngỗng đã diễn ra tại 
Bộ Ngoại giao, chương trình « Nghề nấu ăn» của Gault 
và Millau, bữa tối của các đầu bếp lớn tôn vinh người 
giành được giải thưởng Cuộc thi ẩm thực thế giới Bocuse 
d’Or, hay một bữa tối đặc biệt do 27 đầu bếp lớn của Pháp 
thiết kế nhân dịp Tuần lễ các Đại sứ. 

 
TUẦN LỄ ẨM THỰC ISRAËL / CHICAGO 

Song song với chương trình Goût de/ Good France, các 
tuần lễ ẩm thực Pháp được tổ chức trên phạm vi quốc tế 
nhờ mạng lưới ngoại giao của Pháp. Tuần lễ « A la carte 
Chicago » hay « So french, so food » tại Israël giúp công 
chúng hiểu rõ hơn về sự tuyệt vời của ẩm thực Pháp cũng 
như về tài năng của các đầu bếp và nhà sản xuất Pháp, 
ở khắp nơi trên thế giới.   
 
DANH SÁCH 

Ngày 17 tháng 12 vừa qua, một danh sách mới xếp hạng 
1000 nhà hàng tốt nhất trên thế giới – La Liste – đã được 
công bố tại Bộ Ngoại giao, theo lời mời của ông Laurent 

Fabius. Danh sách mới này, với sự có mặt của hơn một 
trăm nhà hàng của Pháp, một lần nữa minh chứng cho vị 
trí tất yếu của Pháp và của Paris trong thế giới ẩm thực. 
 
TRƯỜNG FERRIERES 

Ngày 3 tháng 11 vừa qua, ông Matthias Fekl, Quốc vụ 
khanh phụ trách Ngoại thương và Phát triển Du lịch đã 
khai trương trường Ferrières tại Ferrières-en-Brie (Seine-
et-Marne). Trường đào tạo đẳng cấp quốc tế này đã bắt 
đầu tiếp nhận khóa đầu tiên năm 2015 và có tham vọng 
trở thành một trong những trường lớn trong các lĩnh vực 
ẩm thực, khách sạn và công nghiệp xa xỉ. Nơi hội tụ của 
tinh hoa Pháp này sẽ tăng cường đào tạo trong lĩnh vực 
du lịch và kỹ năng Pháp vốn được công nhận trên toàn 
thế giới. 
 
TIỆC TÔN VINH NHỮNG NGƯỜI THỢ PHO MÁT NỔI 
TIẾNG CỦA PHÁP 

Với mong muốn tôn vinh kỹ năng tuyệt vời của những 
người thợ Pháp, nguyên Bộ trưởng Laurent Fabius đã 
đón tiếp vào ngày 26 tháng 10 tại Bộ Ngoại giao những 
người thợ pho mát lành nghề nhất của Pháp, bên cạnh 
Ludovic Bisot, một trong những người đoạt giải Thợ Lành 
nghề nhất nước Pháp- MOF 2015, nhằm đề cao các nghề 
chế biến sữa, biểu trưng thực sự của ẩm thực Pháp. 

DANH SÁCH CÁC NHÀ HÀNG MANG SAO CỦA 
GUIDE MICHELIN 

Ông Laurent Fabius lần đầu tiên đã tổ chức lễ ra mắt cuốn 
Guide Michelin tại Bộ Ngoại giao vào ngày thứ hai 2 tháng 
2. Nhân dịp này, ông đã nhấn mạnh rằng « ẩm thực Pháp 
là một đại sứ đặc biệt. Trong lĩnh vực này, sách Guide 
Michelin là địa chỉ tham khảo cho toàn thế giới. […] Tôi 
muốn nói xa hơn : ẩm thực Pháp chính là nước Pháp.» 
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CÁC ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH 
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Liên hệ Báo chí: 
 

Lê Thị Hoa 
hoa.le-thi@diplomatie.gouv.fr  

Tel. +84 4 39 44 47 33 
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