
QUÁN CAFÉ CHITCHAT 
 

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI QUÁN CAFÉ CHITCHAT 
 
Quý khách hãy xem đây là quán cà phê của mình, “cà phê của mọi người”. Hãy xem đây là 

một nơi để gặp gỡ người thân và bạn bè, thưởng thức những tách cà phê tuyệt vời và tận hưởng 

bữa tiệc buffet đặc sắc. 

 
Đội ngũ nhân viên chúng tôi luôn hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách. 

Thưởng thức đồ ăn 24 giờ mỗi ngày một cách thoải mái trong căn phòng được trang bị điều hòa 

nhiệt độ 

Thưởng thức các món ăn ngon tuyệt với tám quầy phục vụ đồ ăn. 

Cảm nhận sự hưng phấn khi xem những trận đá banh sôi nổi hay theo dõi thời sự thế giới lúc 7 

giờ sáng trên màn hình lớn. 

Thưởng thức những tách cà phê thơm ngon từ những hạt cà phê mới xay Aroma.  

Quý khách đã từng biết đến “Sinh tố cầu vồng” của chúng tôi? Đây là các loại sinh tố trái cây 

nhiệt đới giàu kem chắc chắn sẽ khiến quý khách nhớ mãi! 

Từ giữa đêm đến 5 giờ sáng, quý khách có thể thưởng thức Buffet cháo châu Á đặc biệt chỉ có 

tại Quán Café Chitchat. 
 
 
 
BUFFET 

 
Buffet sáng hàng ngày 

6.30h  đến 10.00h  

 
Buffet tối, từ chủ nhật đến thứ 6 

6.00h đến 10.00h 

 

Bữa tối thứ 7 

 

Bữa nửa buổi phong cách quốc tế, chủ nhật 

10.30h đến 14.30h 
 
 
 
CẢM NGHĨ CỦA CHÚNG TÔI VỀ RƯỢU 

 
Rượu không được bao gồm trong giá buffet của quý khách vì chúng tôi tin rằng quý khách sẽ 

không muốn phải mất tiền cho một loại rượu mà mình không thích. 

 
Thay vào đó, chúng tôi đem đến cho quý khách rất nhiều lựa chọn về các loại rượu Cựu thế 

giới và Tân thế giới theo chai với giá cả rất hợp lý. 

 
Chúng tôi cũng đem đến các loại rượu vang cao cấp bán theo ly, được lựa chọn kỹ lưỡng phù 

hợp với những món ăn được phục vụ. 

Quý khách hãy thưởng thức những ly rượu vang cao cấp của chúng tôi. 

 

 

 

 



THỰC ĐƠN BỮA SÁNG 
 
CHÂU ÂU 

Nước ép trái cây ướp lạnh do quý khách lựa chọn hoặc một đĩa trái cây tươi theo mùa 

 
Giỏ bánh mỳ của ChitChat 

Bánh mỳ trắng hoặc bánh mỳ nướng, bánh sừng bò, bánh nướng xốp, bánh ngọt Đan Mạch hoặc 

bánh mỳ kẹp với bơ,các loại mứt, mứt cam và mật ong 

 
Cà phê thơm, trà Dilmah, sô-cô-la nóng hoặc sữa 

 

CHÂU MỸ 
Nước ép trái cây ướp lạnh do quý khách lựa chọn hoặc một đĩa trái cây tươi theo mùa 

 
Các loại ngũ cốc sáng do quý khách lựa chọn với sữa nóng hoặc đá 

 
Hai quả trứng tươi từ trang trại 

Chiên, bác, luộc lòng đào hoặc ốp la ăn cùng với thịt xông khói, giăm bông hoặc xúc xích, cà 

chua nướng và khoai tây cắt mỏng chiên 

 
Giỏ bánh mỳ của Chit Chat 

Bánh mỳ trắng hoặc bánh mỳ nướng, bánh sừng bò, bánh nướng xốp, bánh ngọt Đan Mạch hoặc 

bánh mỳ kẹp với bơ, mứt, mứt cam và mật ong 

 
Cà phê thơm, trà Dilmah, sô-cô-la nóng hoặc sữa 

 

BÌNH MINH VIỆT NAM 
Nước ép trái cây ướp lạnh do quý khách lựa chọn hoặc một đĩa trái cây tươi theo mùa 

 
Phở gà hoặc cháo Tiều 

Kèm với gia vị truyền thống 

 
Cà phê thơm, trà Dilmah, sô-cô-la nóng hoặc sữa 



THỰC ĐƠN CẢ NGÀY 
 
KHAI VỊ 

 
Salad Taco Tây Nam 

Ensalada taco, cùng các loại rau xanh với chorizo thịt bò cay hoặc gà tẩm ướp tây 

nam ăn kèm với kem bơ, salsa cà chua ngô và ô liu đen trong vỏ taco giòn  

 
Salad Caesar gà nướng  

Xà lách Romaine cùng với salad Caesar và phô mai Parmesan bào 

Thêm vào: 

 Ức gà BBQ thái lát 

 Cá hồi BBQ 

 
Cá hồi hun khói và tôm bóc vỏ với đậu phộng 

Một trong những món kết hợp ưa thích của chúng tôi với salad kem Aioli và trứng cá hồi 

 
Thịt nướng sa tế Malaysia 

Thịt bò và gà nướng với nước chấm đậu phộng, hành, dưa chuột và cơm nắm truyền 

thống 

 
Sashimi cá ngừ nướng  

Ăn với món rau trộn cay và dầu ớt 

 
Salad rau hàng ngày 

Hỗn hợp rau salad, cà chua miếng, cà rốt thái sợi, bên trên có bánh mỳ cắt miếng và hạt 

thông. Quý khách có thể tùy chọn loại nước sốt phong cách: Balsamico, Đảo ngàn năm, 

Pháp và Ý. 
 
 
 
THỊT NƯỚNG 

 
Burger bò  

Một đĩa thịt bò cỡ nhỏ được nêm các loại gia vị đã lựa chọn và nướng theo sở thích của 

quý khách. Sau đó quý khách lựa chọn với một trong những loại thức ăn như phô mai, thịt 

hun khói, nấm xào hoặc trứng chiên. Ăn kèm với khoai tây chiên kiểu Pháp. 

 
Câu lạc bộ Sandwich  

Sandwich nướng ba lớp gồm thịt xông khói, thịt gà chiên sốt mayonnaise, trứng 

chiên, cà chua và xà lách búp. Ăn kèm với khoai tây chiên kiểu Pháp. 

 
Sandwich Surf & Turf  

Tôm Scampi và thịt bò kẹp giữa các lát bánh mỳ Foccacia với nước sốt BBQ cay và đậu 

xanh. Ăn kèm với khoai tây chiên kiểu Pháp. 

 
Sandwich phô mai cá ngừ 

Một loại phô mai ưa thích khác ăn kèm với khoai tây chiên kiểu Pháp. 

 

 

Lox và Bagel 

Cá hồi xông khói trên bánh mỳ bagel nướng với phô mai kem, hạt bạch quả và hành. 
 
 



 
MỲ VÀ NGŨ CỐC 

 
Mỳ xào 

Mỳ xào hải sản hoặc thịt bò và rau xanh. 

 
Các loại mỳ Ý 

Spaghetti, fettuccini hoặc mỳ ống chế biến cùng nước sốt cà chua đậm đặc với 

các phong cách sau đây: Bolognaise (Mỳ Ý sốt thịt bò bằm), Napolitana, Pesto, 

Carbonara hoặc Marinara 

 
Mỳ xào Penang Hokkien 

Mỳ vàng xào hải sản, thịt heo và rau. Ăn kèm với xì dầu hoặc dầu hào 

 
Canh Tom Yum  

Mỳ chế biến với tôm và rau với canh cay kiểu Thái 

 
Cơm chiên Dương Châu 

Cơm chiên phong cách phương nam với giăm bông Char Siu, tôm, trứng và rau 

thái nhỏ. 
 
 
 
CANH 

 
Món canh mỗi ngày 

Quý khách vui lòng gọi món canh mình ưa thích 

 
Nấm rừng Cappuccino 

Món canh được ưa thích của chúng tôi làm từ rất nhiều loại nấm rừng 

Ăn với bánh mỳ nướng tỏi 
 
 
 
CÁC MÓN ĂN ĐƯỢC ƯA THÍCH CỦA VIỆT NAM VÀ CHÂU Á 

 
Nem Việt Nam  

Ăn với tương ớt và nước chấm cam cay 

Quý khách có thể lựa chọn nem chiên hoặc nem cuốn sống 

 
Chạo tôm 

Chạo tôm ăn với đậu phộng rang và nước sốt cá 

 
Heo nướng ngũ vị 

Thịt heo ướp nướng ăn cùng với cơm 

Cơm gà Hải Nam 

Một món ăn tiện lợi cho người dân và du khách, và món ăn này được chế biển và đi 

cùng với các gia vị truyền thống.  

 

Gà xào xả ớt 

Gà xào lá chanh và ớt 

 
Phở bò / phở gà 

Phở ăn kèm với thịt bò hoặc cá 

Ăn kèm với các loại rau thơm 



 
 
 
HẢI SẢN VÀ THỊT 

 
Wiener Schnitzel 

Thịt bê xào trộn với salad tươi 

 
Bẹ sườn cừu với rau thơm và mù tạt 

Sự hòa hợp giữa rau húng tây và tỏi. Ăn kèm với khoai tây nghiền với tỏi 

 
Gà nướng 

Ăn kèm với khoai tây chiên, rau, bơ  hoặc cơm   và nước chấm nấm 

 
Cá chẽm thái lát 

Với nước sốt chanh và cà chua 

 
Tôm sông nướng kiểu Adobo 

Ăn kèm rau nướng, gừng ngâm, cơm cà rốt và bơ 

 
Thăn bò nướng chín 

 
Thịt sườn bò New Zealand  

Thăn phi lê New Zealand 

Thịt heo nướng 

Quý khách có thể chọn đồ đi kèm với tất cả các món nướng: 

Nước sốt: nấm Burgundy, tiêu đen, bơ thực vật, nước sốt bạc hà, cải ngựa hay 

Mù tạt Dijon 

Các món ăn kèm: khoai tây nướng, khoai tây xào, khoai tây chiên kiểu Pháp hoặc cơm 



PIZZA 
Quý khách có thể chọn đế mỏng hoặc dày 

 
Ai Peperoni 

Sốt Napoli, ớt trộn, salami thịt bò và phô mai Mozzarella 

 
Ai Gamberoni 

Phía trên có sốt Napoli, hành, tôm và phô mai Mozzarella 

 
Alla Hawaiian 

Sốt Napoli, thịt gà thái nhỏ, ô liu, dứa thái nhỏ, thịt gà giăm bông, phô mai Mozzarella 

 

Fiesta 

Xúc xích bò cay & nấm xào bơ và ớt thái lát 

 
Margherita 

Sốt Pesto, Sốt Napoli, rau Oregano, phô mai Mozzarella 

 

Alle Verdure 

Sốt Napoli, Rau nướng (Ớt xanh và đỏ, hành), Ô liu đen và xanh và phô 

mai Mozzarella 

 
Quattro Formaggio 

Kết hợp các loại phô mai Ricotta, Gorgonzola, Mozzarella và Parmesan với các loại rau 

của Ý 

 
El Pato 

Thịt vịt xé nhỏ trộn nước sốt BBQ phô mai, xoài thái nhỏ và hành chiên giòn? 

 
Godfather 

Cá hồi hun khói và thịt hun khói được ăn kèm với hạt bạch quả và rau arugula  

 
Cheeseburger Pizza 

Loại hương vị truyền thống của thịt bò băm và hành với phô mai, nước sốt cà chua 

và mù tạt 

 
Pizza trắng 

Gà nướng với khoai tây và tỏi chiên và hương thảo tươi 

 
Pesto Manifesto 

Sốt basil pesto tươi với atisô, salami & ba loại phô mai



TRÁNG MIỆNG NGỌT 

 
Budapest Apple-filled Palacsinta 

Bánh crepe tinh tế với hương táo quế với mật ong và nước sốt dâu tây 

 
Banana Millefeuille 

Chuối và nho trong kem đặt giữa các lớp bột bánh ngàn lớp 

 
Passion Fruit Pavlova 

Với dâu tây và mật ong honeydew 

 
Coconut Crème Brulée 

Với sushi sô cô la 

 
Bánh ngọt vị dâu 

Ăn kèm với nước sốt kiwi 

 
Bánh táo 

Với kem vani 

 
Yummy Banana Split 

Một loại bánh truyền thống với sô cô la, vani và dâu tây 

Kem, phía trên có các loại hạt và sốt sô cô la 

 
Trái cây nhiệt đới 

Tuile Rất nhiều loại trái cây tươi theo mùa với bánh cuộn hạnh nhân 

 
Bánh phô mai nướng New York với dâu tây tươi bên trên



QUÁN CAFÉ CHITCHAT – DANH MỤC ĐỒ UỐNG 
 

RƯỢU KHAI VỊ 
 
Campari 

Martini Bianco, Martini Rosso 

Martini Extra Dry 

Fernet Branca 

Noilly Prat 

Dubonnet 

Pernod 

 

RƯỢU MẠNH 

Vodka 
Absolut 
Smirnoff 

Skyy 

 
Gin 

Gordon’s 

 
Rum 

Bacardi Light 

Captain Morgan 

 
Tequila 

Jose Cuervo 

 

WHISKY 

Cao cấp 
Chivas Regal 12 năm 
Johnnie Walker Black Label 

Glenfiddich Single Malt 

Jack Daniels 

 

Tiêu chuẩn 
Johnnie Walker Red Lable 
J&B Rare 

Canadian Club 

John Jameson 

Jim Beam 

Ballantine’s 



COGNAC 

 

Cao cấp 

Hennessy X.O. Remy 

Martin X.O. Martell 

X.O. 

Martell Cordon Bleu 

Remy Martin Club 

 

Tiêu chuẩn  

Hennessy VSOP  

Remy Martin VSOP 

Martell VSOP 

 

RƯỢU MÙI 
Advocaat Apricot 

Brandy Amaretto 

Benedectine D.O.M. 

Bailey’s Irish Cream 

Blue Curacao 

Cherry Brandy 

Cointreau 

Crème de Cacao 

Crème de Cassis 

Crème de Menthe 

Drambuie 

Frangelico Galliano 

Grand Marnier 

Kahlua 

Midori Melon 

Malibu 

Orange Curacao 

Sambuca 

Southern Comfort 

Tia Maria 

Triple Sec 
 
 
 
SHERRIES & PORTS 

 
Harvey’s Bristol Cream 

Porto Tawny 



BIA 

NHẬP KHẨU 

Budweiser 

Corona 

Asahi Super Dry 
 
 
 

SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 
 
Tiger 

Tiger Draught 

333 

Heineken 

Carlsberg  

San Miguel 

Foster’s 

 

TRÁI CÂY TƯƠI VÀ NƯỚC ÉP HOA QUẢ 
Cam nhập khẩu 
Chanh 
Bưởi (khi vào mùa) 
Xoài nhập khẩu 
Táo nhập khẩu   
Dưa Honeydew nhập khẩu  
Dưa hấu 
Khế 

Dứa 

Thanh long 

Sa pô chê 

Cà rốt 

Cà chua 
Trái cây hỗn hợp (Xoài, bưởi, cam) 
 
 
 
ĐỐ UỐNG CÓ GA 

 
Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, Ginger Beer 

Coca-Cola Light, Ginger Ale, Tonic, Soda & Pepsi Light 

Nước khoáng 



CÀ PHÊ THEO HƯƠNG VỊ (TÍNH THEO TÁCH)  

Các loại cà phê nóng 

Cà phê nóng Aroma  

Cà phê Espresso 

Cà phê Double Espresso / Doppio 

Cà phê Espresso Con Panna 

Cà phê Espresso Macchiato /  

Cà  phê Macchiato Espresso  

Lungo / Americano Cappuccino 

Café au Lait 

Cà Phê Latte 

Cà phê Latte kiểu Pháp  

Cà phê Mocha Mochino 

Cà phê Americano Hazelnut 

Cà phê Vani Americano 

Cà phê kem Irish  

Americano Hazelnut Latte Cream  

Sô cô la nóng 
 
 
 
Đồ uống lạnh 

 
Cà phê đá Aroma  

Cà phê đá Espresso  

Cappuccino đá 

Mocha đá 

Sô cô la đá 
 
 
 
Đồ uống bliz 

 
Aroma Coffee Bliz 

Espresso Bliz 

Cappuccino Bliz 

Mocha Bliz 

Sô cô la Bliz 



TRÀ DILMAH CEYLON 
 

Darjeeling 

Hương vị tươi ngon, tinh tế 

 
English Breakfast 

Gạo, có mùi thơm 

 
Ceylon Supreme 

Hương vị mạnh, tươi ngon tuyệt vời 

 
Earl Grey 

Hương vị mạnh, phảng phất hương cam bergamot 

 
Trà chanh 

Hương vị nhẹ và tươi mát 

 
Trà chanh đá 
 
 
 
TRÀ THẢO MỘC 
 

Hoa cúc La Mã 

Hương vị tinh khiết, như táo 

 
Bạc hà cay 

Vị bạc hà 
 
 
 
TRÀ XANH NGUYÊN CHẤT 
 

Hoa nhài 

Ô long 
 
 
 
CÁC LOẠI SINH TỐ RỪNG NHIÊT ĐỚI 
 

High-Five Freeze 

Một loại sinh tố làm từ năm loại trái cây khác nhau. Không thể tuyệt vời hơn! 

 
Berry Happy To Meet You 

Quý khách hãy dành cho những người bạn chưa từng thưởng thức sinh tố 

 
Go Fly A Papaya 

Quý khách hãy đi và gọi một ly sinh tố đu đủ! 

 
Have Some Com-Passion Fruit Smoothie 

Hãy sống thật hạnh phúc và đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức ly sinh tố này 

 

Sunrise In the Morning 

Hơn cả một tách cà phê, ly sinh tố này sẽ giúp khởi động một ngày mới cho bạn 

 
 



Love Your Melon 

Ly sinh tố tươi mát này chắc chắn sẽ làm quý khách ngạc nhiên! 

 
Orange, We’re Glad You’re You! 

Ly sinh tố này chắc chắn sẽ khởi đầu ngày mới cho bạn với tràn đầy nụ cười? 

 
Tropical Squeeze 

Hãy tưởng tượng mình đang ở trên một hòn đảo với những cành cọ đung đưa trong gió 

 
Watermelon Ecstasy 

Cuộc đời sẽ ngọt ngào hơn biết bao nếu có loại sinh tố dưa hấu Việt Nam này!? 

 
Who Wants to Be A Melon-aire 

Hãy thử xem… biết đâu thành sự thật! 

 
Pineapple Colada 

Hãy thưởng thức sinh tố dứa và dừa tươi này và bỏ hết những nỗi lo toan đằng sau 

 
Banana And The King 

Quý khách sẽ thực sự cảm thấy phấn khích sau khi đã nếm thử loại sinh tố nhiệt 

đới này 

 
Heavenly Hawaiian 

Đây là điều tuyệt với nhất chỉ sau việc thư giãn trên bãi biển Waikiki  

 
Honey, I Ate The Banana Smoothie 

Quý khách sẽ cảm thấy sảng khoái khi nếm thử loại sinh tố mật ong và chuối này 

 
Last Mango In Paris 

Loại sinh tố ngon tuyệt này có thể kết hợp hoàn hảo với sữa chua 

 
Mango Creamsicle Smoothie 

Điều tuyệt vời thứ hai sau ăn một chiếc kem que. Quý khách chắc chắn sẽ cảm thấy 

thoải mái khi thưởng thức ly sinh tố này. 

 
Oh My Papaya 

Nếu quý khách đang nhớ nhà, hãy thưởng thức loại sinh tố này. 

 
Pineapple And Banana Fusions 

Không cần phải là một nhà khoa học hạt nhân quý khách cũng có thể hiểu tại sao loại sinh 

tố này lại có tác dụng như vậy 

Shaked Pear In Love 

Sự ngọt ngào của trái lê  

 
It Takes Two To Mango 

Được chế biến đặc biệt cho những vị khách muốn khiêu vũ theo nhịp điệu của xoài 

 

World Wide Watermelon 

Đây là loại sinh tố không thể tìm thấy tại bất kì trang mạng nào. 

 
Papaya Magic 

Đơn giản là ngon 

 



Real Honey In The Bank 

Công thức chế biến loại sinh tố này chắc chắn sẽ khiến quý khách thích thú. Và hãy 

chờ đón một sự sảng khoái khi thử loại sinh tố này 

 
Cappuccino Smoothie 

Dành cho những người thích cà phê 

 
Sunshine Smoothie 

Nước ép cam quýt và trái thơm giuớ chống oxy hóa kết hợp với chuối là một cách 

tuyệt vời để chào đón ngày mới 

 
Bombay Lassi’s 

Các đồ uống sữa chua kết hợp với các loại lassi khác nhau 

 
Mango Lassi 

 
Banana Lassi 

 
Lime Dragon Fruit Lassi 

Pineapple Banana Lassi 

Pomelo Strawberry Lassi 

Sapodilla Lime Lassi 

Orange Sapodilla Lassi 



QUÁN CAFÉ CHITCHAT – DANH MỤC RƯỢU 
 
 
 
 

VANG ĐỎ 
 

Rio De Plata 

Carbernet Sauvignon, Ac-hen-ti-na 

 

Redbank Long Paddock Shiraz 

Cabernet Sauvignon, Australia 

 

Stump Jump 

Red D'Arenberg, Australia 

 

Tyrell's Moore's Creek 

Cabernet Sauvignon, Australia 

 

Baron Philippe de Rothschild 

Carmenere, Chile 

 

Carmen 

Cabernet Sauvignon, Chile 

 

Carmen 

Reserve Merlot, Chile 

 

Cocha y toro Frontera 

Cabernet Sauvignon, Chile 

 

Torres Sangre de Toro 

Red, Chile 

 

Baron Philippe de Rothchild 

Mouton Cadet, Pháp 

 

Belleruche Chapoutier 

Cotes du Rhone, Pháp 

 

Bouquet De Provence, Cotes de Provence 

Premier Resv Brut Rose, Pháp 

 

Chateau Belgrave 

Haut Medoc, Pháp 

 

Chateau Cos D'Estournel 

St. Estephe, Pháp 

 

Chateau Haut-Bages Liberal 

Pauillac, Pháp 

 

Ferraud & Fils 

Beaujolais Villages NV, Pháp 



 

Fluer Du Cap 

Shiraz, Pháp 

 

Georges Duboeuf 

B. Villages, Pháp 

 

Ginestet Bordeaux 

Red, Pháp 

 

Joseph Drouhin Laforet 

Pinot Noir, Pháp 

 

L'Esprit de Chevalier 

Bordeaux pessac Leognan, Pháp 

 

Louis Jadot 

Pinot Noir, Pháp 

 

Antinori Santa Cristina 

Toscana, Italy 

 

Chianti Classico Straw Flask, Italy 

 

Masi 

Pinot Grigio, Italy 

 

Ruffino 

Chianti Red, Italy 

 

Alpha Domus 

Pinot Noir, New Zealand 

 

Buena Vista 

Zinfandel, Mỹ 

 

Wente 

Zinfandell, Mỹ



VANG TRẮNG 
 

Mendoza Trivento 

Chardonnay, Achentina 

 

Rio De Plata 

Chardonnay, Achentina 

 

Deakin 

Chardonnay, Australia 

 

Jacob's Creek 

Chardonnay Barossa Valley, Australia 

 

Penfolds, Koonunga Hills 

Chardonnay, Australia 

 

Redbank 

Sauvignon Blanc Long Paddock, Australia 

 

Stump Jump 

White D'Arenberg, Australia 

 

Tyrrell Moore's Creek 

Chardonnay, Australia 

 

Baron Philippe de Rothschild Maipo Valley 

Sauvignon Blanc, Chile 

 

Carmen 

Chardonnay, Chile 

 

Carmen 

Reserve Chardonnay, Chile 

 

Cocha y toro Frontera 

Chardonnay, Chile 

 

Mont Gras 

Chardonnay Central Valley, Chile 

 

Sunrise, Central Valley Concha y Toro, Chardonnay, Chile 

 

Baron Phillippe de Rothschild 

Mouton Cadet, Pháp 

 

Chateau Cuga 

Pháp 

 

Chateau Davdrill 

Entre-Deux Mers, Pháp 

 

 



Chateau De Rully 

Antonin Rodet, Pháp 

 

 

Chateau Latour Martillac 

Pessac Leognan, Pháp 

 

 

Georges Duboeuf 

Beaujolais Villages, Pháp 

 

 

Ginestet 

Bordeaux, Pháp 

 

 

Gustave Lorentz 

Riesling, Pháp 

 

 

Henri Bourgeous 

Pouilly Fume Blanc, Pháp 

 

 

Joseph Drouhin 

Chablis Domaine de Vaudon, Pháp 

 

 

Joseph Drouhin Laforet 

Bourgogne Chardonnay, Pháp 

 

 

Sancerre D Salmon 

Pháp 

 

Campogrande Ovieto Classico 

Italy 

 

Ruffino Orvieto Classico 

Italy 

 

Alpha Domus 

Sauvignon Blanc, New Zealand 

 

Marques de Caceres Satinella Moelleux, Tây Ban Nha 

 

Beringer 

Chardonnay, Napa Valley, Mỹ 

 

Meridian 

Chardonnay, Santa Barbara, Mỹ 

 

Sutter Home 



Chardonnay, Mỹ



Wente 

Sauvignon Blanc, Mỹ 
 
 
 

SÂM PANH 

 
Jacob's Creek, Chardonnay Pino Noir Brut Cuvee, Australia 

 
Café Du Paris, Blanc de Blanc brut, Pháp 

 
Charles de Fere Sparkling Wine, Pháp 

 
Moet Chandon, Cuvee Dom Perignon, Brut, Pháp 

 
Perrier Joulet, Belle Epogue Brut, Pháp 

 
 
 

RƯỢU VANG NHÀ (Theo ly) 
 

LỰA CHỌN 
Mỗi tháng chúng tôi sẽ có một loại rượu vang với giá đặc biệt. Hãy đón chờ nhé! 


