
OUR KITCHEN
Your Home

Immerse yourself in a gourmet dining experience at home and savour secret recipes handcrafted 
by our legendary culinary team. 

Place your orders for home delivery via the hotel Call Center at +84 24 38266919 or email h1555-fo2@sofitel.com
Home delivery is available for minimum orders of VND 1,900,000

Sofitel Legend Metropole Hanoi
Tel: +84 24 38266919 | www.sofitel-legend-metropole-hanoi.com    

 

Thêm thi vị cho bữa tiệc tại nhà với ẩm thực thượng hạng do chính tay các đầu bếp Metropole chế biến.

Để đặt hàng giao tại nhà, vui lòng liên hệ Tổng đài khách sạn qua số điện thoại +84 24 38266919 hoặc 
email h1555-fo2@sofitel.com

Giao hàng tận nhà đối với đơn hàng từ 1,900,000 VNĐ



Prices quoted in VND (,000), subject to 5% service charge & 10% VAT
Please kindly inform us if you have any food allergies

LES CLASSIQUES DU METROPOLE 

12 HOUR WAGYU BEEF SHORT RIB 
Truffled mashed potatoes, heirloom vegetables, red wine sauce, pine nuts

Thịt sườn bò Wagyu nấu chậm 12 giờ
Khoai tây nghiền vị nấm củ, rau trong vườn, hạt thông, xốt rượu vang đỏ

LE BOEUF ROSSINI
Beef tenderloin, pan seared foie gras, sautéed mushrooms, truffle sauce and potato gratin

Bò Rossini
Thăn nõn bò, gan béo rán chảo, nấm xào, xốt nấm củ, khoai tây bỏ lò với kem

VND 3,000,000 for 2 persons | 3,000,000 VNĐ cho 2 khách

VND 1,900,000 for 2 persons | 1,900,000 VNĐ cho 2 khách



Prices quoted in VND (,000), subject to 5% service charge & 10% VAT
Please kindly inform us if you have any food allergies

SAVEURS DU BEAULIEU

LA BISQUE DE HOMARD
Flambéed lobster bisque with Cognac, chopped chives and double cream

Xúp tôm hùm
Tôm hùm đốt với rượu cô nhắc, xúp tôm hùm, lá hẹ và kem

LE BOEUF ROSSINI 
Beef tenderloin, pan seared foie gras, sautéed mushrooms, truffle sauce and potato gratin

Bò Rossini
Thăn nõn bò, gan béo rán chảo, nấm xào, xốt nấm củ, khoai tây bỏ lò với kem

TARTE AU CITRON
Bánh Chanh

Set menu for 2 person | VND 4,800,000
Set thực đơn cho 2 người | 4,800,000 VNĐ



Prices quoted in VND (,000), subject to 5% service charge & 10% VAT
Please kindly inform us if you have any food allergies

A TASTE OF ANGELINA

ANGELINA CEASAR
Romaine Leaves, shaved cheesesc, fried onion ringsfor, artisanal bread croutons 

Xa lát Ceasar của angelina 
Xa lát Romaine, phô mai bào, hành tây rán, bánh mì giòn

NEW ZEALAND LAMB RACK 300G  
Green beans, truffle orzo pasta, cherry tomates, rosemary, roasted garlic 

Sườn cừu New Zealand 300g 
Đậu xanh, mì hạt orzo - cà chua bi - lá hương thảo - tỏi bỏ lò

BANOFFEE PIE
Crispy pecans, cinnamon whipped cream, grated tahiti chocolate  

Bánh kem chuối 
Hạt pecan giòn, kem đánh bông vị quế, sô cô la Tahiti bào

Set menu for 2 person | VND 3,000,000
Set thực đơn cho 2 người | 3,000,000 VNĐ



LA BISQUE DE HOMARD
Place bisque in pot and reheat at low temperature until light boil
Xúp tôm hùm
Cho xúp vào nồi và hâm nóng ở nhiệt độ thấp cho tới khi vừa sôi

12 HOUR WAGYU BEEF SHORT RIB
Heat red wine sauce in pot at low temperature
Heat beef in pan on medium heat, add red wine sauce 
Heat vegetables and mashed potatoes separately in pan on medium heat 
Thịt sườn bò Wagyu nấu chậm 12 giờ
Hâm nóng nước xốt vang đỏ ở nhiệt độ thấp
Làm nóng thịt bò bằng chảo ở nhiệt độ trung bình, sau đó thêm nước xốt vang đỏ
Dùng một chiếc chảo khác để làm nóng rau củ và khoai tây nghiền ở nhiệt độ vừa

LE BOEUF ROSSINI
Preheat oven to 180 degrees and heat beef for 10 to 20 minutes depending on desired cooking preference, then 
add potato gratin until hot, and fois gras for 5 minutes
Place sautéed mushrooms in pan on low heat 
Bò Rossini
Bật lò nướng ở nhiệt độ 1800C và hâm nóng thịt bò trong vòng 10 đến 20 phút (tuỳ thuộc khẩu vị). Sau đó, thêm 
khoai tây bỏ lò và gan béo trong vòng 5 phút 
Làm nóng nấm củ ở nhiệt độ thấp

NEW ZEALAND LAMB RACK
Preheat oven to 180 degrees and heat lamb for 8  to 12 minutes depending on desired cooking preference, then 
add green beans, garlic, and sauce
Place orzo in pan on low heat until hot 
Sườn cừu New Zealand
Bật lò nướng ở nhiệt độ 1800C và hâm nóng sườn cừu từ 8 đến 12 phút (tuỳ thuộc khẩu vị). Sau đó, thêm đậu 
xanh, tỏi và nước xốt
Làm nóng mì hạt orzo bằng chảo ở nhiệt độ thấp

OUR CHEF’S REHEATING TIPS                     CÁCH LÀM NÓNG ĐỒ ĂN


