
DANH SÁCH NHÀ HÀNG ƯU ðÃI 

Nhà hàng tại Hà Nội 

Club de 
L'Oriental 

 

Club De L’oriental là một trong những nhà hàng 
cao cấp và sang trọng nhất tại Hà Nội. Với cách bài 
trí hiện ñại châu Âu nhưng vẫn mang âm hưởng 
dân tộc cổ truyền, với phong cách phục vụ lịch 
thiệp của ñội ngũ nhân viên, Club De L’oriental 
mang lại cảm giác thoải mái và hứng thú khi quý 
khách ngồi tại một trong những bar rượu vang lớn 
nhất ðông Nam Á. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 

22 Tông ðản, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

1911 Restaurant 

 

Kết hợp giữa hai nét văn hóa Việt - Pháp, nhà hàng 
Nineteen11 ñược biết ñến như một nhà hàng cao 
cấp, sang trọng nhưng vẫn tạo một cảm giác thân 
mật, ấm cúng. Các món ăn ở ñây là sự kết hợp hài 
hòa từ tinh hoa của nền ẩm thực Việt Nam và trên 
thế giới. Với ña dạng các loại rượu cao cấp, chuyên 
gia về rượu của nhà hàng sẽ giúp bạn chọn ñược 
loại rượu phù hợp khiến cho bữa ăn của bạn trở 
nên tinh tế và ñáng nhớ. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 

1 Tràng Tiền, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

San Hô

 

Nhà hàng hải sản San Hô tựa như một tòa lâu ñài 
hoa lệ cổ kính. Vẻ ñẹp sang trọng của biệt thự kiến 
trúc ñậm phong cách Âu cùng với lối bài trí bàn 
ghế và các vật phẩm trang trí nội thất hài hòa ñến 
từng chi tiết sẽ quyến rũ thực khách ngay từ những 
bước chân ñầu tiên. 
 
ðến với nhà hàng San Hô, thực khách có cơ hội 
ñược thưởng thức những món ăn tuyệt hảo mang 
hương vị biển cả. Thực ñơn ña dạng các loại hải 
sản tươi sống, chất lượng và các món ăn chế biến 
theo phong cách teppanyaki. Các ñầu bếp giàu kinh 
nghiệm cùng ñội ngũ nhân viên phục vụ thân thiện, 
chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng mọi thực khách. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
Ưu ñãi 10% 
cho thức ăn 
ñối với a la 
carte cho chủ 
thẻ Visa 
Platinum, 
Signature và 
Infinite 

58 Lý Thường 
Kiệt, Q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

Nam Phương

 

Nhà hàng Nam Phương sở hữu một khung cảnh 
yên bình trên nền biệt thự Pháp cổ. Kiến trúc ñặc 
trưng cùng lối bài trí ấm cúng ñem lại cho thực 
khách cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng và thư thái.  
Thực ñơn với nhiều món ăn ngon dân dã và kết 
hợp với các loại rượu vang, cocktail và thức uống 
mới lạ phù hợp cho mọi nhu cầu của thực khách 
trong và ngoài nước. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
Ưu ñãi 10% 
cho thức ăn 
ñối với a la 
carte cho chủ 
thẻ Visa 
Platinum, 
Signature và 
Infinite 

19 Phan Chu 
Trinh, Q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 



Home

 

Không có nơi nào ñược như HOME! 
ðến với HOME ñể trải nghiệm phong cách ẩm 
thực ấm áp và thân thuộc. 
Thực khách ñến với nhà hàng ñể thưởng thức món 
ăn Việt Nam nằm trong khuôn viên biệt thự Pháp 
cổ ñiển mà gần gũi. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
(áp dụng cho 
nhóm tối thiểu 
2 người) 

34 Châu Long, Q. 
Ba ðình, Hà Nội 

Viet Deli

 

Việt Deli là sự kết hợp giữa hương vị truyền thống 
với nét ñẹp duyên dáng của phố cổ Hà Nội. Nhà 
hàng phục vụ một thực ñơn các món ăn Việt Nam 
truyền thống kết hợp với tinh tế hiện ñại tạo nên 
dáng vẻ hoàn toàn mới và khác biệt của khu phố cổ 
Hà Nội. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa (áp 
dụng cho 
nhóm tối thiểu 
2 người) 
Ưu ñãi 15% 
trên tổng hóa 
ñơn cho chủ 
thẻ Visa 
Platinum, 
Signature và 
Infinite 
Ưu ñãi 10% 
trên tổng hóa 
ñơn cho chủ 
thẻ Visa Gold 

58 Hàng ðào, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

Sai Gon 
Restaurant

 

Nhà hàng Saigon khoác lên mình vẻ trầm tĩnh và 
hoài cổ với nội thất gỗ tối màu sang trọng cùng các 
vật dụng trang trí tông màu nóng. ðầu bếp của nhà 
hàng sẽ giới thiệu ñến quý khách những món ăn 
thuần Việt hấp dẫn, pha trộn nét văn hóa ẩm thực 
truyền thống với hiện ñại. Cùng ñắm mình trong 
không gian ấm cúng với tầm nhìn tuyệt ñẹp ra Hồ 
Tây và bể bơi ngoài trời, hoặc quý khách cũng có 
thể chọn quan sát những món ăn ñược chế biến 
dưới ñôi bàn tay tài hoa của các ñầu bếp trong khu 
bếp mở. 

Ưu ñãi 15% 
cho thức ăn 

Bên trong khách 
sạn 
Intercontinental 
Hotel Hanoi, 1A 
Nghi Tàm, Q. Tây 
Hồ, Hà Nội 

Ming Restaurant

 

Nằm trong khuôn viên khách sạn Sofitel Plaza Hà 
Nội, nhà hàng MING từ lâu ñã trở ñiểm hẹn quen 
thuộc của những người sành ăn ñể thưởng thức ẩm 
thực thượng hạng.  
 
Thực ñơn phong phú ñược lấy cảm hứng từ ẩm 
thực Trung Hoa lâu ñời và ñội ngũ nhân viên tận 
tình của MING chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thực 
khách ñến với nhà hàng. Một trong những ñiểm 
nhấn ở ñây là buffet dim sum trứ danh với hơn 80 
sự lựa chọn hấp dẫn. Thực khách cũng có thể thiết 
kế bữa ăn hợp theo khẩu vị của mình với các món 

Ưu ñãi 15% 
trên tổng hóa 
ñơn 

Bên trong khách 
sạn Sofitel Plaza 
Hanoi, 1 Thanh 
Niên, Q. Tây Hồ, 
Hà Nội 



tự chọn từ thực ñơn ñặc sắc như tôm hùm, bào ngư 
tươi ngon hay vịt quay bắc kinh vàng ruộm… 
 
Sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực Á ðông và phong 
cách phục vụ ñẳng cấp quốc tế khiến MING tạo 
nên dấu ấn khó phai trong lòng thực khách. 

Brasserie 
Westlake

 

Nằm trên con ñường Thanh Niên rợp bóng cây bên 
hồ Tây và hồ Trúc Bạch thanh bình, nhà hàng 
Brasserie Westlake là ñiểm hẹn lý tưởng cho 
những bữa trưa cùng ñối tác, những buổi gặp mặt 
cùng bạn bè, hay bữa tối ấm cúng bên người thân. 
 
Với phong cách phục vụ tận tâm và thực ñơn ña 
dạng, Brasserie Westlake chắc chắn sẽ không chỉ là 
ñiểm dừng chân một lần của những tâm hồn yêu 
ẩm thực và biết hưởng thụ. 

Ưu ñãi 15% 
trên tổng hóa 
ñơn 

Bên trong khách 
sạn Sofitel Plaza 
Hanoi, 1 Thanh 
Niên, Q. Tây Hồ, 
Hà Nội 

Highway 4

 

Quán Rượu Việt ñương ñại với nét thân quen gần 
gũi. Nơi ñây bạn trải nghiệm các món ẩm thực 
thuần Việt Bắc. Món ăn của Quán Highway4 ñược 
chế biền cầu kỳ từ các nguyên liệu từ núi rừng 
nguyên sơ. Không chỉ nhà hàng ñơn thuần, Quán 
Highway4 là nơi có nền Văn Hóa Việt ñược kết 
tinh hội tụ sự giao thoa của hiện ñại và truyền 
thống. 
 
Bạn thân ơi…..Hãy thư giãn, tụ tập ăn uống với 
tình người nồng ấm, hoan ca nơi ñây ñể lòng mình 
luôn tràn ngập tiếng cười tình bạn thân thương. 

Ưu ñãi 15% 
cho thức ăn 

25 Bát Sứ, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

575 Kim Mã, Hà 
Nội 

Hoàng Yến

 

Theo truyền thuyết Á ðông, chim hoàng yến chính 
là nguồn cảm hứng cho các món ăn trong bát bửu 
cung ñình. Còn hình ảnh lá trầu  luôn ñược xem là 
"người mở ñầu" câu chuyện mỗi dịp người Việt 
gần xa về quây quần chung vui. 
 
Kết hợp hai hình ảnh ý nghĩa này ñể vẽ nên thương 
hiệu, hệ thống nhà hàng Hoàng Yến kỳ vọng mang 
nét tinh túy trong các món ăn Việt vươn xa hơn, tự 
hào ñưa ẩm thực Việt góp mặt vào các bữa tiệc ẩm 
thực của bạn bè thế giới. 
 
Hơn 30 năm kiên ñịnh với ẩm thực Việt, Hoàng 
Yến ñã không ngừng phát triển và cho ra ñời hàng 
loạt các thương hiệu khác nhau và ñều tạo ñược 
chỗ ñứng vững chắc trong lòng thực khách Việt 
Nam cũng như thực khách quốc tế. 

Ưu ñãi 20% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
(áp dụng cho 
nhóm tối thiểu 
2 người) 

114 Bùi Thị Xuân, 
Q. Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

San Hô 
Teppanyaki

ðến với nhà hàng, quý khách không chỉ ñược ñắm 
mình trong không gian sang trọng, ấm cúng mà 
còn ñược thưởng thức những món ăn hải sản 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 

15B Hạ Hồi, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 



 

nướng ñược phục vụ tại bàn theo phong cách 
Teppanyaki Nhật Bản tuyệt hảo cộng với những 
màn biểu diễn ñiêu luyện dưới bàn tay khéo léo 
của các ñầu bếp chuyên nghiệp. 

thẻ Visa 
Ưu ñãi 10% 
cho thức ăn 
ñối với a la 
carte cho chủ 
thẻ Visa 
Platinum, 
Signature và 
Infinite 

Grill 66

 

GRILLE6 Steakhouse là một nhà hàng Âu mang 
phong cách Pháp. Bít tết bò ñược xem là món ăn 
ñặc trưng tạo nên thương hiệu của quán, tuy nhiên, 
tai GRILLE6 Steakhouse cũng phục vụ rất nhiều 
các món ăn khác như là: cánh gà chiên/ nướng, 
sườn lợn nướng BBQ, Mỳ Spaghetty. Chúng tôi 
luôn cố gắng ñể phục vụ tốt nhất khách hàng: luôn 
quan tâm ñến từng chi tiết nhỏ, chu ñáo và thân 
thiện khách hàng. 

Ưu ñãi 15% 
trên tổng hóa 
ñơn 

106 Hào Nam, 
ðống ða, Hà Nội 

Aulacdo Brazil

 

Xuất hiện tại Sài Gòn với hơn 10 năm, Au Lac Do 
Brazil từ lâu ñã là ñiểm ñến quen thuộc của những 
người say mê khám phá và thưởng thức nền ẩm 
thực ñặc trưng và mới mẻ.  Au Lac Do Brazil nổi 
tiếng với thực ñơn Churasco ña dạng theo phong 
cách Rodizzio truyền thống. 
 
Theo tiếng Bồ ðào Nha, Churrasco có nghĩa là các 
loại thịt nướng , và Rodizzio – một kiểu phục vụ 
truyền thống của Brazil. Tại ñây, thực khách có thể 
thỏa thích thưởng thức không giới hạn ñủ các loại 
thịt , và những “passador” chuyên nghiệp , vui tính 
và thân thiện của ALDB sẽ ñến từng bàn, với 
những xiên thịt nướng vàng ruộm trên tay, cắt từng 
thớ thịt mềm ruội, thơm ngon theo yêu cầu của mỗi 
thực khách. 

Ưu ñãi 15% 
cho à la carte 

6A Cao Bá Quát, 
Q. Ba ðình, Hà 
Nội 

Vị Quảng 

  

Nhà hàng Vị Quảng là nhà hàng ñi ñầu tại Hà Nội 
với số lượng món phong phú và ñem lại cho khách 
hàng trải nghiệm ẩm thực nguyên gốc của vùng ñất 
Quảng Nam, ðà Nẵng. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
ăn trưa dành 
riêng chủ thẻ 
Visa 
Ưu ñãi 15% 
cho thức ăn 
bữa tối  

35 Trần Hưng 
ðạo, Q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

2B Ngõ Tràng 
Tiền, Q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

Nhà hàng tại TP. HCM 

Inter Nos 

Tại Inter Nos, các món ăn của chúng tôi ñều thể 
hiện sự trân trọng ñối với thực khách, những 
người chúng tôi xem như người thân. Nhiều 
nguyên liệu của chúng tôi ñều ñược làm bằng 

Ưu ñãi 20% 
cho à la carte 

26 Lê Văn Miến, 
P.Thảo ðiền, Q2, 
TP HCM 



 

tay, từ phô mai ñến pasta, ngay cả sữa cũng ñược 
lấy trực tiếp từ nông trại vào mỗi sáng sớm. 
Chúng tôi bỏ công tự tay chế biến từng thành 
phần, ñể thực khách có thể thưởng thức sự chân 
thành trong từng món ăn. 

Mandarin Saigon 

 

Là một trong những nhà hàng cao cấp ñầu tiên tại 
thành phố Hồ Chí Minh, trong suốt 18 năm, 
Mandarine tự hào giới thiệu ẩm thực Việt Nam 
theo phong cách truyền thống. Nhà hàng 
Mandarine ñã luôn là lựa chọn hàng ñầu của thực 
khách quốc tế và trong nước không chỉ bởi chất 
lượng mà còn ñể thưởng thức nghệ thuật bài trí 
món ăn ñặc sắc. Ẩn mình trong một ngôi nhà 
phố, với từng chi tiết nội thất bằng gỗ ñược thiết 
kế tỉ mỉ theo phong cách Việt Nam thuần túy, 
nhà hàng Mandarine mang ñến một không gian 
ẩm thực thực sự tinh tế. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
(áp dụng cho 
nhóm tối thiểu 
2 người) 

11A Ngô Văn 
Năm, Q1, TP 
HCM 

Hoi An 
Restaurant 

 

Lấy cảm hứng từ nét văn hóa của thành phố cổ, 
nhà hàng của chúng tôi giới thiệu ñến thực khách 
những món ngon truyền thống và kiến trúc cổ 
phồn thịnh ñậm nét Hội An. Từ các chi tiết như 
trần nhà cao bằng gỗ, nội thất chạm trổ tinh vi, 
ñến âm nhạc dân tộc thánh thót ñều mang lại bầu 
không khí yên bình của phố cổ Hội An ngay giữa 
chốn thành thị tấp nập. Tại nhà hàng Hội An, bếp 
trưởng của chúng tôi kết hợp hương vị thuần túy 
với cách bài trí món ăn tinh tế nhằm làm hài lòng 
những thực khách khó tính nhất. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
(áp dụng cho 
nhóm tối thiểu 
2 người) 

11 Lê Thánh 
Tôn, Q1, TP 
HCM 

Kissho 

 

Mang ñến hương vị Nhật ñích thực trong không 
gian sảng khoái, thiết kế ấn tượng trên diện tích 
1.000m2, phục vụ cùng lúc 200 khách bao gồm 
cả phòng VIP sang trọng.  Một ñiểm ñến khác 
biệt với khu vực Teppanyaki lớn nhất thành phố 
và có nội thất ñược thiết kế  hiện ñại trên 1.000 
mét vuông, với sức chứa hơn 200 người bao gồm 
phòng VIP riêng tư. 

Ưu ñãi 15% 
trên tổng hóa 
ñơn (10% cho 
hóa ñơn ăn 
uống & tặng 
tráng miệng 
tương ñương 
với 5%) 

14 Nguyễn Huệ,, 
P. Bến Nghé, TP 
HCM 

Phố Cổ 

 

Nhà hàng Phố Cổ có hai phòng ăn, hai phòng 
VIP lớn phục vụ ñược khoảng 30 thực khách. 
Thêm vào ñó, khu vực ăn ñược bố trí phía trên hồ 
cá nằm chìm dưới lớp kính trong suốt, giúp cho 
thực khách có thể vừa thưởng thức các món ăn, 
vừa cảm thấy thoải mái khi nhìn những ñàn cá 
bơi lội phía dưới. 
 
Các ñầu bếp của nhà hàng Phố Cổ có thể chế 
biến hơn một trăm món ăn 3 miền của Việt Nam, 
có thể ñáp ứng ñược mọi khẩu vị của các thực 
khách trong và ngoài nước. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
Ưu ñãi 10% 
cho thức ăn 

211  ðiện Biên 
Phủ, P6, Q3, TP 
HCM 



 
Thêm vào ñó, bếp trưởng của nhà hàng là một 
ñầu bếp bậc thầy có hơn 15 năm kinh nghiệm, 
bao gồm cả việc chuẩn bị bữa tối cho tổng thống 
Bill Clinton và khả năng giao tiếp với nhiều ngôn 
ngữ có thể ñáp ứng ñược mọi nhu cầu của thực 
khách khi ñến với chúng tôi. 

Xu Lounge 

 

Cho dù ñó là một bữa ăn thân mật cho hai người, 
bạn bè, sự kiện của công ty hay là một buổi hợp 
nhóm, Xu Restaurant Lounge mang tất cả những 
thành phẩn thiết yếu lại với nhau ñể tạo ra sự trải 
nghiệm bữa ăn Việt hoàn hảo. Xu cũng có thể 
ñiều chỉnh thực ñơn và thức uống ñể phù hợp với 
bất cứ dịp ñặc biệt nào. 
 
ðã thực hiện một cách hoàn hảo trong mọi khía 
cạnh, Xu ñồng thời khơi dậy năm giác quan, tạo 
một trải nghiệm ẩm thực ñặc biệt với tầm vóc 
toàn cầu. 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
Ưu ñãi 10% 
trên tổng hóa 
ñơn cho chủ 
thẻ Visa 
Platinum, 
Signature and 
Infinite 

71 - 75 Hai Bà 
Trưng, Q1, TP 
HCM 

Stix 

 

Vẫn nằm trong chuỗi nhà hàng Hoàng Yến, 
nhưng Stix sẽ mang ñến cho thực khách không 
gian mới, phong cách mới, ñặc biệt là sự trải 
nghiệm ẩm thực mới, hứa hẹn sẽ ñưa Stix trở 
thành lựa chọn hàng ñầu cho những thực khách 
muốn thưởng thức hải sản và các món ngon trong 
không gian sang trọng với phong cách phục 
chuyên nghiệp. 

Ưu ñãi 20% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
(áp dụng cho 
nhóm tối thiểu 
2 người) 

174 Nguyễn 
ðình Chiểu, Q.3, 
TP HCM 

Fusion Taste 

 

Fusion Taste là viên ngọc quý ở khu Cresent 
Plaza, Quận 7 chuyên phục vụ bữa tối tất cả các 
ngày trong tuần với những món ăn theo phong 
cách Âu - Mỹ trong một không gian ấm áp và 
thân thiện. ðến với Fusion Taste, bạn có thể chọn 
những món ăn yêu thích từ thực ñơn với nhiều 
món Steak và hải sản. 

Ưu ñãi 15% 
cho thức ăn 

CP-02 Crescent 
Plaza. 105 Tôn 
Dật Tiên, Q7, TP 
HCM 

La Maison 

 

La Maison Wine Grill Bar nằm ở vị trí trung tâm 
thành phố Hồ Chí Minh, trên con ñường Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa. Ở nơi ñây, khách hàng sẽ ñược 
thưởng thức phong cách ẩm thực Pháp ñúng 
nghĩa. Bếp của La Maison tự hào khi có bếp 
trưởng Sofitel, Sakal hỗ trợ và ñội ngũ nhân viên 
phục vụ sẵn sàng giúp quý khách ñánh thức mọi 
giác quan bằng những món Pháp tuyệt vời nhất. 

Ưu ñãi 15% 
trên set menu 

201B Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, P7, 
Q3, TP HCM 

Vương Quốc 
Tôm 

 

Tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn, Vương Quốc 
Tôm là ñiểm ñến yêu thích của các thực khách 
ñam mê hải sản hoặc muốn khám phá ẩm thực 
ðài Loan. Với thiết kế ñộc ñáo ñầy nghệ thuật, 
không gian thoáng rộng sức chứa lên ñến 250 

Ưu ñãi 15% 
trên tổng hóa 
ñơn 

13 Lê Quý ðôn, 
P6, Q3, TPHCM 



người, nhà hàng sẽ ñem ñến cho bạn một trải 
nghiệm ẩm thực thú vị với các món ăn ñặc trưng: 
Tôm sấy tiêu, Cua sốt Taiwan, Lẩu huyết cay.  

Hoàng Yến 

 

Theo truyền thuyết Á ðông, chim hoàng yến 
chính là nguồn cảm hứng cho các món ăn trong 
bát bửu cung ñình. Còn hình ảnh lá trầu  luôn 
ñược xem là "người mở ñầu" câu chuyện mỗi dịp 
người Việt gần xa về quây quần chung vui. 
 
Kết hợp hai hình ảnh ý nghĩa này ñể vẽ nên 
thương hiệu, hệ thống nhà hàng Hoàng Yến kỳ 
vọng mang nét tinh túy trong các món ăn Việt 
vươn xa hơn, tự hào ñưa ẩm thực Việt góp mặt 
vào các bữa tiệc ẩm thực của bạn bè thế giới. 
 
Hơn 30 năm kiên ñịnh với ẩm thực Việt, Hoàng 
Yến ñã không ngừng phát triển và cho ra ñời 
hàng loạt các thương hiệu khác nhau và ñều tạo 
ñược chỗ ñứng vững chắc trong lòng thực khách 
Việt Nam cũng như thực khách quốc tế. 

Ưu ñãi 20% 
cho set menu 
dành riêng chủ 
thẻ Visa 
(áp dụng cho 
nhóm tối thiểu 
2 người) 

7-9 Ngô ðức Kế, 
Q1, TP HCM 

148 Hai Bà 
Trưng, Q1, TP 
HCM 

Lầu 3- Hùng 
Vương PLAZA,  
Q1, TP HCM 

103 Tôn Dật 
Tiên, Q7, TP 
HCM 

Sunrise City, 23 
Nguyễn Hữu 
Thọ, Q7, 
TPHCM 

Con Gà Trống 

 

Nhà hàng Con Gà Trống chính là nhà hàng mang 
concept Khmer ñầu tiên mà bạn không nên bỏ 
qua! 
 
Dấu ấn ñầu tiên thể hiện “không khí” Khmer mà 
thực khách nhận ra ngay chính là phong cách 
deco của nhà hàng. Nhưng sẽ không phải Khmer 
ñậm ñặc ñến lạc lõng giữa Sài Gòn hiện ñại, mà 
là một Khmer phảng phất trong những ñiểm nhấn 
hết sức tinh tế. 
 
ðến với nhà hàng Con Gà Trống, thực khách sẽ 
không còn phải bắt gặp những món ăn chú trọng 
trình bày theo phong cách thời trang.Cách trình 
bày thức ăn của nhà hàng Con Gà Trống vẫn ñẹp 
mắt, nhưng sẽ ñẹp cả…lòng của thực khách. 
Thực khách vẫn ñược ăn bằng mắt, nhưng mỗi 
món ăn gọi ra chắc chắn sẽ làm chắc dạ dày, kể 
cả ñó là buổi trưa trễ hay buổi tối muộn. 

Ưu ñãi 15% 
trên tổng hóa 
ñơn 

285/C145 Bis 
Cách Mạng 
Tháng 8, P.12, 
Q.10, Tp. HCM 

39 Nguyễn Thị 
Minh Khai, P. 
Bến Nghé, Q.1, 
Tp.HCM 

01 ñường Tiền 
Giang, P.2, Q. 
Tân Bình, 
Tp.HCM 

S8-S9, Tầng 2 
TT Mua sắm 
AEON, Bình 
Dương Canary. 
Khu phức hợp 
Canary, ðại lộ 
Bình Dương, P. 
Bình Hòa, Thị xã 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương. 

Shabu Kichoo 

 

Với slogan “Ấm Nồng Hương Vị – Warm Up 
Your Taste”, cùng phương châm phục vụ “Món 
ăn ngon mang lại sức khoẻ – Healthy food”, Nhà 
hàng Shabu Kichoo luôn cam kết và giữ vững 
chất lượng tất cả món ăn ñược chế biến từ những 

Ưu ñãi 15% 
cho set menu 
lẩu ñặc biệt 

Crescent Plaza, 
105 Tôn Dật 
Tiên, , TPHCM 

Unit 06, Kumho 
Asiana Plaza 39 



nguyên liệu tươi ngon nhằm mang ñến cho Thực 
Khách những món Lẩu & Nướng Nhật Bản thật 
ngon miệng và tốt cho sức khoẻ. 

Lê Duẩn, Q.1, 
TP HCM 

Vincom Center 
B 72 Lê Thánh 
Tôn, Q.1. 
TP.HCM 

Aulacdo Brazil 

 

Xuất hiện tại Sài Gòn với hơn 10 năm, Au Lac 
Do Brazil từ lâu ñã là ñiểm ñến quen thuộc của 
những người say mê khám phá và thưởng thức 
nền ẩm thực ñặc trưng và mới mẻ.  Au Lac Do 
Brazil nổi tiếng với thực ñơn Churasco ña dạng 
theo phong cách Rodizzio truyền thống. 
 
Theo tiếng Bồ ðào Nha, Churrasco có nghĩa là 
các loại thịt nướng , và Rodizzio – một kiểu phục 
vụ truyền thống của Brazil. Tại ñây, thực khách 
có thể thỏa thích thưởng thức không giới hạn ñủ 
các loại thịt , và những “passador” chuyên 
nghiệp , vui tính và thân thiện của ALDB sẽ ñến 
từng bàn, với những xiên thịt nướng vàng ruộm 
trên tay, cắt từng thớ thịt mềm ruội, thơm ngon 
theo yêu cầu của mỗi thực khách. 

Ưu ñãi 15% 
cho à la carte 

238 Pasteur, Q.3, 
TP HCM 

Vatel 

 

Tọa lạc ngay tại trung tâm Quận 1, trên con 
ñường ăn uống năng ñộng Sài Gòn, ñược bao 
quanh bởi các trung tâm nghệ thuật về ẩm thực 
và giải trí, Vatel Sài Gòn là một nhà hàng lý 
tưởng dành cho những người yêu ñích thực nước 
Pháp thông qua ẩm thực và dịch vụ thực sự 
chuyên nghiệp ñến từ nước Pháp. 
 
Các món ăn của nhà hàng ñược thực hiện bởi ñầu 
bếp Pháp, sử dụng những nguyên liệu tươi chủ 
yếu ở Việt Nam, sự kết hợp tinh tế giữa các 
nguyên vật liệu ở Việt Nam và Pháp tạo cho các 
món ăn có một hương vị ñặc biệt nhất. 

Ưu ñãi 20% 
trên thức ăn 

120 Bis Sương 
Nguyệt Ánh, Q1, 
TP HCM 

Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi ngân sách ñã hết.   
 


