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Ra đời hai tay trắng
Lìa đời trắng hai tay
Sao mãi nhặt cho đầy
Túi đời như mây bay
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Củ sen lắc phô mai
Được ví như một loại nhân
sâm của đất trời, củ sen cung
cấp vitamin nhóm B bảo vệ
tim và thanh lọc chất độc
trong cơ thể.

75.000 vnđ

MỞ RỘNG TÂM RA
LÒNG THANH THẢN
AN VUI TỰ TẠI
ĐỜI THONG DONG
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01

02

Súp thuỷ trúc

Súp Ưu Đàm

Là nguồn cung cấp chất xơ từ thiên
nhiên rất tốt cho hệ tiêu hoá

Hạt sen được kết hợp với một loại nấm
tuyết mọc tự nhiên ở núi cao trên 4000m,
có vị thanh mát, làm sáng da và chống lão
hoá rất tốt.

60.000 vnđ

65.000 vnđ

03

04

Súp bạch quả

Súp bát nhã

Là vị thuốc có tính bình, hơi đắng,
cải thiện tuần hoàn máu cho não.

Là một loại thực phẩm quí giàu chất
đạm còn được gọi là ngân nhĩ, làm giảm
Cholesterol và hạ đường huyết.

60.000 vnđ

05
Súp tóc tiên
Là một loại cỏ biển đặc biệt, sợi nhỏ, làm
mát gan giải độc và ổn định huyết áp.

60.000 vnđ

60.000 vnđ

06
Súp hồ đào
Vị ngậy và bùi của khoai môn được kết
hợp với hạt hồ đào, bổ sung Omega 3 và
vitamin E. Đặc biệt hàm lượng Omega 3
trong hạt hồ đào gấp ba lần cá hồi.

65.000 vnđ

07
Súp hạt thông
Súp hạt thông luôn khẳng định
được các giá trị khác biệt của
nó so với các loại súp khác. Mùi
thơm của hạt thông rừng kết hợp
với vị béo ngậy của kem, nấm.
Hạt thông có chứa nhiều vitamin
E, K, mangan,…làm chậm quá
trình lão hóa cho cơ thể.

95.000 vnđ

08
Súp bách hợp
Súp bách hợp
Là một loại soup rất đặc biệt
được bếp Ưu Đàm chế biến từ
nguyên liệu chính là củ hoa loa
kèn rừng (bách hợp). Phần củ
chứa toàn bộ dinh dưỡng của
cây, có thời gian sinh trưởng lên
đến hai năm trong môi trường
tự nhiên, nên trở thành một
vị thuốc quý. Củ bách hợp có
vị ngọt tính bình, dưỡng âm,
nhuận phế, an thần, tốt cho
người bị bệnh phổi, mất ngủ.

195.000 vnđ

14
Sâm đất tần bí đỏ
Sâm đất là dược thảo quý giá,
có tác dụng giải nhiệt cơ thể,
hỗ trợ tiêu hoá, mát gan…
được hầm cùng với bí đỏ và
bắp (ngô) tạo nên món súp
thơm ngon, bổ dưỡng.

155.000 vnđ
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Salad hoa quả
Là nguồn cung cấp chất xơ từ
thiên nhiên. Lượng vitamin C
trong trái cây là quà tặng của
thiên nhiên cho cơ thể, trộn với
nước sốt bạc hà trị ho rất tốt.

110.000 vnđ

02

03

Thính cuộn

Salad đồng quê

Mùi thơm lôi cuốn của
thính trở thành món ăn
khai vị đặc biệt như một
lời chào thực khách đến
với Ưu Đàm.

Là sự lựa chọn phù hợp
cho những ai muốn
giảm cân và giảm Cholesterol.

95.000 vnđ

04

85.000 vnđ

05

Gỏi bưởi

Gỏi ngó sen

Là loại trái cây được nhiều
người ưa thích. Enzyme
trong bưởi rất cao, đốt
cháy chất béo và giảm cân
hiệu quả.

Ở Ấn Độ sen là một món
ăn thiêng liêng vì nó
hội tựu ba yếu tố: “Đất”,
“Nước” và “Không Khí”.
Ngó sen giòn trộn với
nước sốt chua cay thật
hấp dẫn..

110.000 vnđ

95.000 vnđ

06
Củ quả nướng
sốt olive
Ở Ai Cập và các quốc gia Địa
Trung Hải, Olive có giá trị dinh
dưỡng rất cao. Olive thúc đầy
tiêu hoá và tốt cho da.

95.000 vnđ

07

08

Gỏi đậu trộn dầu dấm

Nem cuốn rong biển

Lượng vitamin và chất xơ của
rau củ quả đồng quê trộn với
nước sột đặc biệt làm tăng sức đề
kháng cho cơ thể.

Với một chút thay đổi của Ưu
Đàm, nem cuốn rong biển được
chế biến có thể nói ngon như món
Sushi nổi tiến xứ Hoa Anh Đào.

85.000 vnđ

09
Phở cuốn lá Ưu Đàm
Món khai vị mang tên nhà hàng
được chấm với nước sốt từ loại hạt
không phải ngẫu nhiên được đặt
tên là “Trường sinh”

115.000 vnđ

95.000 vnđ

10
Gỏi cuốn bơ xoài
Vị thơm chua dịu của xoài, vị ngậy
của quả bơ kết hợp với dưa chuột
chẻ và cà rốt giòn, ngọt mát, cuốn
trong bánh tráng Việt Nam tạo nên
một món khai vị độc đáo.

110.000 vnđ

11
Salad rong biển
Món salad với thành phần rong
biển mang nhiều chất dinh dưỡng,
khoáng chất từ biển khơi cần thiết
cho cơ thể như sắt, I ốt, canxi…
có vị thanh mát. Rong biển là liều
thuốc tự nhiên giúp giảm thiểu
lượng cholesterol trong máu, ngừa
ung thư đường tiêu hoá và tham
gia vào quá trình thải độc

135.000 vnđ

12
Sushi kiểu Ưu Đàm
Sushi rất phong phú và đa dạng,
ở Ưu Đàm sushi được chế biến từ
nguyên liệu chính là gạo Đồ, một
loại gạo có mùi thơm, vị dẻo, ngậy
của cốm già.

125.000 vnđ

11
Bánh kẹp Mexico
Là sự lựa chọn số một của khách
du lịch khi đến Mexico. Món ăn
đầy dinh dưỡng với vỏ bánh giòn
thơm và sự hài hoà các vị chua, cay,
mặn, ngọt.

165.000 vnđ

12
Gỏi miến Thái
Là một món ăn đơn giản của người Thái
Lan nhưng lại chinh phục tuyệt đối người
thưởng thức. Vị chua thanh và cay cay một
chút tạo cảm giác lạ miệng.

95.000 vnđ

13
Gỏi rong gai
Rong gai được tìm thấy ở biển
Ấn – Thái Bình Dương có
hương vị giòn, dai. Đây là món
ăn cung cấp hơn 20 vi chất và
khoáng chất từ biển khơi giúp
tăng sức đề kháng cho cơ thể.

135.000 vnđ

14
Sashimi Rong Biển

165.000 vnđ

15
Bắp Cải Cuộn Hạt Thông

95.000 vnđ

Nhẹ chuông ai điểm
đời hư ảo
Đánh thức vầng
trăng sáng tự tâm
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Pad Thái chay
Món ăn hấp dẫn với sợi mì mềm, dai
xào kiểu Thái Lan chính là năng lượng
tuyệt vời của một ngày mới.

95.000 vnđ

01
Nem vuông
Nói đến người Hà Nội không thể không
nhắc đến món nem rán. Là sự kết hợp khéo
léo với vỏ giòn, mùi thơm các loại nấm và
vị ngọt của rau củ tạo thành món nem rất
đặc trưng của người Hà Nội. Cho cơ thể đầy
năng lượng của một ngày mới.

75.000 vnđ

03
Dừa ấp nấm
Là món ăn nổi tiếng của Ấn
Độ và Thái Lan được Ưu
Đàm chế biến theo phong vị
riêng. Vị ngậy của dừa, mùi
thơm của xả, hơi cay của tiêu
xanh có tác dụng giảm cân và
tốt cho mắt.

04
Cơm chiên
lá nếp
Với ẩm thực dân gian lá
nếp có mùi thơm nhẹ
nhàng được chiên với hạt
cơm giòn rụm.

85.000 vnđ

155.000 vnđ

05
Cơm gạo lức
rong biển
Lớp cám ngoài của gạo lức
chứa một lớp chất dầu rất
đặc biệt có tác dụng điều hoà
huyết áp, giảm Cholesterol.
Vitamin C trong rong biển
thúc đẩy sự hình thành Conlagen trong cơ thể.

110.000 vnđ

06
Cơm hấp liên diệp
Cơm trắng hấp với nấm đông cô
được bao ngoài bởi lá sen tạo nên
một hương vị rất đặc biệt.

95.000 vnđ

07

08

Cơm gạo lức
lá sen

Cơm chiên hạt
Maccadamia

Cơm gạo lức được bao ngoài
bởi lá sen hấp chính là nguồn
vitamin và khoáng chất tự
nhiên có tác dụng giảm cân
và giảm mỡ máu.

Maccadamia được mệnh danh
là “hoàng hậu” của các loại hạt,
bắt nguồn từ châu Đại Dương, có
chứa các chất chống oxy hoá tốt
cho hệ tim mạch.

110.000 vnđ

09
Chuối xanh om nồi đất
ăn kèm Cơm An Lạc
Chuối xanh deo dẻo được om
với lửa liu riu nguyện với mùi
thơm của vị tương làng Bần, vị
chua chua của dưa, cà. Đây là
món ăn rất bình dị khiến thực
khách phải lòng khi thưởng thức
cùng cơm an lạc.

125.000 vnđ

95.000 vnđ

10
Mì Ý Hồ Đào
Món mì Spaghetty Ý nổi tiếng được chế biến
với nước sốt hạt hồ đào là quà tặng của thiên
nhiên mang đến.

95.000 vnđ

11
Sakê nướng hạnh nhân
Sakê tiếng latinh là Artocarpus Altilis, là loại cây rất
dân dã của miền Nam Bộ, có vị ngọt bùi bùi, dẻo
dẻo nướng cùng với phomai Ý và hạt hạnh nhân.
Hàm lượng acid amin có trong trái sake cao hơn cả
đậu nành, rất tốt cho sức khỏe.

115.000 vnđ

13
Pizza sầu riêng
Là một sáng tạo của Ưu Đàm
Chay.
Ưu Đàm Chay đã chế biến
từ một loại quả bị ghét bỏ
nhưng sẽ “ghiền” nếu ai đã
từng thưởng thức qua nó. Sầu
riêng có chứa một hàm lượng
vitamin C,B, chất xơ,… rất tốt
cho sức đề kháng của cơ thể.

185.000 vnđ

14
Nem cốm sầu riêng
Không thể bỏ qua được mùi
thơm và vị ngậy dễ “gây nghiện” của sầu riêng Cái Mơn.
Hãy thưởng thức món chả giò
sầu riêng ngẫu hứng của bếp
Ưu Đàm

165.000 vnđ

15
Chuối xanh om mẻ
Là món ăn dân dã của ẩm
thực Bắc Bộ. Chuối xanh được
om với mẻ đến chín dẻo có vị
ngậy và chua thanh ăn kèm
với lá tía tô và lá lốt.

295.000 vnđ

16
Trâm vàng sốt Thái
Nấm với vị ngọt tự nhiên
được chiên vàng ruộm, giòn
tan, ăn kèm với sốt Thái chua
cay kích thích vị giác. Nấm là
thực phẩm giàu protein và các
axit amin tốt cho sức khỏe.

135.000 vnđ

17
Cơm chiên lá é
Lá é - một loại rau gia vị nổi
tiếng ở miền Trung, là một
thành phần quan trọng của
các bài thuốc dân gian. Cây é
xưa kia còn được dùng để tiến
vua. Lá é có mùi thơm, tính
ấm, có tác dụng chữa bệnh
cảm, chống viêm rất tốt. Cơm
chiên lá é cân bằng giữa vị dẻo
thơm của cơm và bùi của hạt
đậu Hà Lan.

95.000 vnđ
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01
Đậu hũ sốt thơm
Hàm lượng Estrogen phong phú
ngừa chứng loãng
xương rất hiệu quả.

75.000 vnđ

02
Nấm đậu xúc
bánh đa
Bánh đa mè nổi tiếng
miền Trung kết hợp
với dưỡng chất của các
loại nấm làm giảm căng
thẳng mệt mỏi.

85.000 vnđ

03
Đậu hũ hấp
chân tâm
Đậu hũ được hấp
chín với loại nước
sốt giàu dưỡng chất
và nguyên tố vi
lượng cho cơ thể.

75.000 vnđ

04
Đậu hũ hấp nấm
Đậu hủ là nguồn cung
cấp Protein thực vật có
giá trị cao cho cơ thể.

75.000 vnđ

05

06

Đậu hũ sốt tam vị

Đậu hũ khai tâm

Đậu hũ sốt với ba loại ớt cung cấp
nhiều vitamin A tốt cho mắt.

Lượng Acid Amin dồi dào từ nấm và Estrogen thực vật của đậu hũ cung cấp đầy đủ
dưỡng chất và năng lượng cho cơ thể.

75.000 vnđ

07

75.000 vnđ

08

Nấm đậu hấp cà chua
Ưu Đàm đã tìm hiểu được công dụng thật
tuyệt vời không phải ai cũng biết của cà
chua. Cà chua có chứa Lycopene là chất
chống oxy hoá mạnh bảo vệ da khỏi ánh
nắng mặt trời.

95.000 vnđ

09
Đậu hũ chiên xù
Đậu hũ là món ăn thanh đạm,
vị giòn tan thật tuyệt vời

75.000 vnđ

Đậu hũ liên hoa
Đậu hũ, món ăn “Thần dược” của
phụ nữ.

75.000 vnđ

10
Bún Tương Làng Bần

85.000 vnđ

Cảm ơn đời mỗi
sớm mai thức dậy,
ta có thêm ngày nữa
để yêu thươnG
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02

Liên ngẫu thanh tịnh
Ở Nhật củ sen được ví như một vật may mắn
và có công dụng thật kỳ diệu cho sức khoẻ.

85.000 vnđ

03
Rau quê chấm quẹt
Món ăn đặc trưng của miền Tây với rau quê đơn giản ăn mát
cho ngày hè.

75.000 vnđ

04
Rau củ chiên giòn
Rau củ quê theo mùa được bao một lớp bột mỏng
chiên giòn.

85.000 vnđ

Rau quê xào nấm hương
Giàu vitamin, chất xơ và sắt cho cơ thể.

75.000 vnđ
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02
Canh rong biển
Từ xa xưa người Nhật gọi rong biển là “Nguồn
hạnh phúc của biển cả” được kết hợp với vị ấm
của gừng. Lượng Lignans là hợp chất thực vật
ngặn ngừa được tế bào ung thư.

65.000 vnđ

03

04

Canh tứ bửu

Canh tâm tịnh

Canh được kết hợp bởi bốn
loại rau củ đồng quê có vị
thanh mát mang lại nguồn
vitamin dồi dào.

Dinh dưỡng cân bằng từ các
vitamin tự nhiên trong rau
củ có tác dụng thanh nhiệt
cho cơ thể.

65.000 vnđ

05

65.000 vnđ

06

Canh chua Ưu Đàm

Canh chua Nam Bộ

Được bình chọn top 8 trong
50 món ăn nổi tiếng thế giới.
Canh có vị chua cay, mùi
thơm của lá chanh, vị ngậy
cua dừa làm ấm cơ thể và cân
bằng tinh thần.

Hương vị canh chua thanh mát của
miền Nam Bộ được Ưu Đàm chế biến
thật ngon, đơn giản nhưng nhiều
dưỡng chất.

75.000 vnđ

65.000 vnđ
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01
Lẩu nấm
Là nguồn cung cấp chất xơ từ thiên
nhiên. Vitamin dồi dào từ các loại
nấm hoà trong vị ngọt thanh tinh tuý
của nước lẩu tinh chế từ rau củ quả.

325.000 vnđ

02
Lẩu chua cay
Món lẩu đặc biệt được
đầu bếp của Ưu Đàm
chế biến thật hoàn
hảo có vị chua cay dịu,
ngậy ngọt của rau củ
hoà quyện kích thích vị
giác rất tốt.

325.000 vnđ

04
Lẩu bông gạo
Được chế biến với một thứ gia vị truyền thống
đặc sắc của người Việt, có vị chua dịu và
thanh, mùi thơm rất đặc trưng dùng kèm với
các loại rau, củ, quả Nam Bộ.

325.000 vnđ
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01
Dừa tắc mật ong
Sự kết hợp tuyệt vời của
nước dừa thanh lọc cơ thể và
chút tắc, mật ong.

95.000 vnđ

02
Nước ép củ dền
Củ dền có giá trị dinh dưỡng
rất cao, giàu chất sắt, canxi,
chứa nhiều chất chống oxi
hóa, các loại vitamin, ngăn
ngừa bệnh tim mạch, ung
thư. Cách tốt nhất để hấp
thụ hết dưỡng chất chính là
sử dụng củ dền chưa qua chế
biến. Vì thế, nước ép củ dền
là một loại đồ uống detox
“thần dược” cho sức khỏe.

95.000 vnđ

03
Cam Gừng
Vitamin C trong nước cam
thêm một chút gừng như
một bài thuốc trong dân gian
tạo thành thức uống rất đặc
biệt.

95.000 vnđ

04
Dưa gang bạc hà
Là một loại thức uống theo mùa rất
mát. Thành phần của dưa gang có tới
95% là nước, ít calo, lượng đường thấp.
Đây chính là món đồ uống lý tưởng
cho những ai muốn giảm cân.

95.000 vnđ

05
Chanh muối tiêu –
húng chanh
Món đồ uống độc đáo từ chanh Thái Lan, lá
húng, tắc và đặc biệt là tiêu xanh Phú Quốc. Hoà
hợp giữa vị mặn, ngọt, thơm nồng của hạt tiêu và
lá húng. Là đồ uống hỗ trợ trị ho và thanh lọc cơ
thể rất tốt. tạo thành thức uống rất đặc biệt.

95.000 vnđ

06
Nước ép bắp cải tím
Ít ai biết, bắp cải tím giàu vitamin C
hơn cả cam. Món đồ uống thiên nhiên
này rất giàu chất chống oxi hoá, giúp
ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch
và hỗ trợ giảm cân.

75.000 vnđ

S
I
N
H
T
Ố

01
Hawaii smoothie
Giàu vitamin C giúp cơ thể khoẻ mạnh

95.000 vnđ

02
T-apple
Nếu bạn đang tìm đến những
phương pháp giảm cân thì táo sẽ
là sự lựa chọn ưu việt nhất.

115.000 vnđ

03
Chuối Bailey
Thật đáng tiếc nếu đến ưu đàm không
thưởng thức chuối với hương vị nồng nàn
của Bailey

95.000 vnđ

04
Sinh tố cốm dừa – sinh tố dừa sầu riêng
Là sự kết hợp giữa nước dừa tươi ngọt mát và
sữa thực vật bổ dưỡng, thêm chút dẻo thơm
chân phương của cốm mới, tạo nên món đồ
uống thú vị, nuông chiều vị giác của bạn.

115.000 vnđ

05
Nước sầu riêng Cái Mơn
Mùi thơm đặc biệt của sầu riêng được làm
nổi bật bằng vị ngọt tự nhiên của nước mía
trong thức uống mới độc đáo, lạ mà quen.

105.000 vnđ

06
Smoothie lồng mứt
Là món sinh tố thơm ngon từ trái lồng mứt
và cà phê. Trái lồng mứt (hồng xiêm) có vị
ngọt tự nhiên, dùng được cho cả người bệnh
huyết áp, thận, rất giàu các vitamin và khoáng
chất chống mệt mỏi, hỗ trợ hệ thần kinh,
chống lão hoá. Sinh tố lồng mứt có mùi thơm
hấp dẫn và hương vị độc đáo khi kết hợp với
cà phê.

95.000 vnđ

T
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01
Xôi Mạn-đà-la
Tượng trưng cho Ngũ Hành. Màu vàng của
xôi được hấp từ hạt Chi Tử, màu tím của lá
cẩm, màu đỏ của gấc, màu xanh của lá nếp
và màu lam từ hoa đậu biếc. Xôi ăn kèm vời
hạt hạnh nhân, xoài chín và nước cốt dừa sầu
riêng thơm ngậy

185.000 vnđ

02
Chè thốt nốt
Chè có vị ngọt thanh và mùi thơm
mát từ cây Th’ not ở Campuchia,
được nấu với các loại hoa quả, hạt
chia. Chè thốt nốt là một lựa chọn
thích hợp vào những ngày hè nóng
bức.

48.000 vnđ

03
Chè An lạc sâm (theo
mùa)
Được ví như một loài sâm đất của
miền Tây Nam Bộ, có vị ngọt, giòn
và “mùi thom rất đặc trưng” nấu
với hạt chia nhập khẩu từ Úc. An
lạc sâm là một món chè dành cho
người ăn kiêng.

55.000 vnđ

04
Chè bách hợp
Củ bách hợp là thực phẩm - vị thuốc nổi
tiếng - có vị ngọt tính bình, dưỡng âm,
nhuận phế, an thần. Chè bách hợp gồm củ
bách hợp, hạt sen, nhãn lồng ăn vừa thanh
mát, vừa có công dụng bồi bổ cơ thể rất tốt,
nhất là cho người dưỡng bệnh.

55.000 vnđ

N
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01
Margarita nha đam
Nha đam là thần dược của
sắc đẹp.

75.000 vnđ

M
O
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I
T
O
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O
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U
Ả

01
Mojito kiwi
Tăng cường hệ thống miễn
dịch và loại bỏ độc tố trong
cơ thể.

95.000 vnđ

02

03

Mojito dâu

Mojito chanh dây

Dưỡng huyết và
tốt cho mắt.

Giúp cơ thể thư giãn và nhẹ
nhàng hơn.

85.000 vnđ

04

85.000 vnđ

05

Mojito phúc bồn tử

Mojito Việt quất

Trong sách y học cổ “Danh y biệt
lục”, phúc bồn tử được xếp vào danh
mục thuốc thượng hạng có tác dụng
bổ gan, ích thận.

Được coi là phương
thuốc vàng cho sức
khoẻ có tác dụng cải
thiện trí nhớ, ngăn
ngừa bệnh tim..

95.000 vnđ

95.000 vnđ

06
Mojito măng cụt
Nếu có cơ hội hãy thưởng thức hương vị
trọn vẹn của loại hoa quả đặc trưng Nam
Bộ (theo mùa).

105.000 vnđ

T
R
À

01
Trà gạo lức
Trong Phật giáo trà gạo lức
như thức uống bổ dưỡng
kết hợp với lô hội cho cơ
thể đầy đủ dưỡng chất và
đẹp da.

65.000 vnđ

02
Trà hoa quế
Là một trong bốn loại
thuốc quý được xếp trong
bộ “tứ sâm” có vị hơi cay,
tính ấm.

65.000 vnđ

03
Trà Earl Grey
Bergamot là loại cây lai giữa cam và quýt giúp xua
tan căng thẳng, cân bằng tinh thần. Hương vị bergamot trong trà xanh tạo thành “phong cách Anh”,
“lối sống Anh” và “chất lượng Anh Quốc” lừng danh
trên thế giới. Ưu Đàm đã kết hợp vị trà Anh với
nhiều loại thảo mộc; trái cây tạo nên những thức
uống độc đáo như:
Trà Anh Atiso đỏ
Trà Anh phúc bồn tử
Trà anh caramel
Trà anh caramel gừng tươi

75.000 vnđ

04
Trà Anh các loại
Các loại trà cao câp từ Vương Quốc Anh với
nhiều hương vị truyền thống và mới mẻ

65.000 vnđ

C
A
F
É

01
Café quế
Thật tuyệt vời khi nhấp một
chút café lẫn hương vị quế.

85.000 vnđ

02
Cà phê cappuccino
Thức uống café chuẩn công
thức Ý phục vụ theo phong
cách Ưu Đàm Chay.

85.000 vnđ

M
Ó
N
M
Ớ
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01
Cháo Bắp Gạo Đồ

75.000 vnđ

02
Bánh Chưng Gạo Đồ

145.000 vnđ

T
R
À

01

02

Trà Gạo Lứt Nhật

Trà Nụ Cúc
Daisy tea

Japan Brown rice tea
HOT | ICE

HOT | ICE

65.000 vnđ

03

65.000 vnđ

04

TRÀ HOA QUẾ

TRÀ GẠO LỨT CARAMEL

Omanthus flower tea

Brown rice caramel tea

HOT | ICE

HOT | ICE

65.000 vnđ

65.000 vnđ

05

06

TRÀ KHÓI

TRÀ CAY ẤN ĐỘ
India spicy tea

Smoked tea

hương vị cay nồng của gừng
xả và chanh dào mật ong

HOT | ICE

65.000 vnđ

07
TRÀ VỎ CAM

HOT | ICE

65.000 vnđ

08

TRÀ CHANH GỪNG

Orange tea
cam tươi và hương mật ong

Lemon ginger tea

HOT | ICE

HOT | ICE

65.000 vnđ

chanh đào mật ong và gừng

65.000 vnđ

09
TRÀ MỘC
Natural tea
HOT | ICE

65.000 vnđ

11

10
TRÀ VỊ CHÁT ASSAM
Assam tea

TRÀ TÁO & VIỆT QUẤT
Blueberry apple tea
HOT | ICE

HOT

65.000 vnđ

65.000 vnđ

13

12

TRÀ ANH ĐÀO
HƯƠNG QUẾ

TRÀ SOUCHONG
Souchong tea

Cherry cinnamon tea

HOT

65.000 vnđ

HOT | ICE

65.000 vnđ

15

14
TRÀ ANH
YORKSHIRE GOLD
Yorkshire gold tea
HOT

65.000 vnđ

TRÀ ANH YORKSHIRE
Yorkshire tea
HOT

65.000 vnđ

Add: 34 Hang Bai St., Hang Bai Ward, Hoan Kiem Dist., Ha Noi
Hotline: 0981349898 Phone: (04) 3266 9276 - (04) 3266 9277
Web: uudamchay.com

