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Câu chuyện về Đông Nguyên
… đã hơn 70 năm trôi qua kể từ 1945!
Chúng tôi muốn kể với bạn một hành trình kiến tạo và phát triển của thương hiệu Đông Nguyên – thuộc một gia đình người 
Việt gốc Hoa sinh sống tại Việt Nam - nơi mà ẩm thực gia đình được đề cao và được lưu truyền qua các thế hệ.

“BƯỚC CHÂN TÌNH YÊU” KIẾN TẠO HÀNH TRÌNH

TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN VÀ CHIA SẺ “DI SẢN”

NGƯỜI THẮP SÁNG NGỌN LỬA

Chuyện bắt đầu khi một người phụ nữ từ Trung Quốc sang Việt Nam vào 
năm 1945 để tìm lại người chồng sau 10 năm xa cách. Lúc đó, Bà chẳng thể 
hình dung được chính tình yêu và lòng quyết tâm của mình lại tạo cơ duyên 
“đặt nền móng” cho thương hiệu Đông Nguyên.
Khởi sự với suy nghĩ “bán cơm thì con mình không lo đói”, ông bà thuê lại 
một vị trí trong tiệm nước ở góc đường để bán hàng. Với sự giúp đỡ của các 
cô con gái, mỗi ngày từ 2-3h sáng, gian bếp đã đỏ lửa, cả gia đình đã cùng 
nhau vượt qua bao khó khăn của một thời kỳ đầy biến động. Có lúc, chặng 
đường tưởng như ngừng lại, nhưng, người con gái của Bà đã chọn bước lên 
để gánh vác công việc gia đình. Đó chính là lúc mở ra chương mới cho hành 
trình tạo dựng di sản mang tên ĐÔNG NGUYÊN.

Người con “chân truyền” ấy là bà Ngô Ái Mai - khi số 
phận khiến bà phải ở lại Đông Nguyên, trong tim Bà 
chỉ có hai chữ “sinh tồn”. Đông Nguyên lúc ấy chỉ 
như bao tiệm cơm gà bình dân ở Chợ Lớn với 5-7 món 
cơ bản. Bà Mai và chồng là ông Hứa Kim Sơn cùng 
nhau đối mặt với khó khăn của những năm 80-90. Mỗi 
người một việc, ông Sơn lo đối ngoại còn bà Mai vừa lo 
quán, vừa chăm nom gia đình. Dù vai trò nào, ông bà 
cũng có nhau để sẻ chia vất vả bằng sức mạnh của tình 
yêu để vượt qua trở ngại cuộc sống.

Di sản ĐÔNG NGUYÊN đã tồn tại hơn 70 năm, nhưng các thế hệ tiếp nối chưa bao giờ “cất 
giữ” làm “của riêng”. Ngược lại, tinh thần và triết lý của bà Ngô Ái Mai được con trai bà - anh Hứa 
Tấn Vinh - thế hệ thứ 3 - luôn “quán triệt” và thấm nhuần.
Anh hiểu rõ triết lý kinh doanh của mẹ từ thuở khó khăn đã luôn mong “nhiều người được ăn 
ngon hơn”, “món ăn nhà hàng mắc tiền phải được chế biến như món ăn gia đình và có 
mức giá phải chăng để nhiều người thưởng thức”. Và anh Hứa Tấn Vinh sẽ hiện thực hóa 
mong muốn của mẹ từ hôm nay.

Đông Nguyên ngày nay là sự kết hợp giữa món ăn truyền thống với công 
nghệ, quy trình và con người giúp món ăn được phục vụ nhanh - nhiều - rộng 
hơn. Giữ trong mình niềm đam mê ẩm thực, gia đình Đông Nguyên luôn 
phát huy tinh thần sáng tạo, giữ vững chuẩn mực chất lượng và phục vụ thực 
khách như những người trong gia đình.

Khó khăn thời cuộc cũng vơi đi sau những năm 90, nhưng chính trải nghiệm trong quá khứ chẳng dễ 
quên đã mang lại cho bà góc nhìn thực tế, là:
• Mọi người phải “chạy đua” lo miếng ăn mỗi ngày. 
• Có cái để ăn mà sống đã là hạnh phúc
• Ăn ngon hay ăn nhà hàng chỉ là mơ ước xa xỉ
Trăn trở của bà là làm sao để nhiều người được ăn ngon hơn? Do đó, Bà quyết tâm tầm sư học đạo, 
nghiên cứu đông y và sáng tạo công thức chế biến món ăn gia truyền. 
Bà hoàn thiện và nâng tầm món gà của Đông Nguyên. Rồi chuyên tâm phát triển dòng canh tiềm kết 
hợp vị thuốc đông y và nguyên liệu thiên nhiên; biến đổi từ canh tiềm truyền thống (tô to, đắt tiền) 
trong nhà hàng thành món ăn đại chúng (thố tiềm nhỏ gọn) mà vẫn giữ đúng cái hồn của món ăn, 
tinh chất từ nguyên liệu và bổ dưỡng cho thực khách. Theo dòng thời gian, Bà phát triển thêm các 
món nấu bằng niêu đất – một loại chất liệu tuyệt vời giúp giữ trọn vẹn hương vị của nguyên liệu để 
thực khách có thêm lựa chọn cho bữa cơm tại Đông Nguyên. Đông Nguyên hôm nay luôn tốt hơn Đông 

Nguyên hôm qua – chính nhờ vào góp ý từ 
thực khách. Sự lắng nghe và lòng tự trọng của 
Bà là lý do để danh tiếng ĐÔNG NGUYÊN 
ngày càng mở rộng và tiến lên nấc thang mới. 
Kim chỉ nam của bà Ngô Ái Mai chính là: 
• Khách hàng là cốt lõi trong mọi suy nghĩ, 
hành động và quyết tâm.
• Luôn lắng nghe và thay đổi vì lợi ích của 
khách hàng.
• Khách hàng chính là “gia đình” của mình.

Bà phát biểu: “Món ăn do tôi tạo ra, 
trước tiên gia đình của tôi phải ăn 
được thì tôi mới dám phục vụ 
khách hàng của mình”. Chính nhờ 
triết lý này, Bà đã tạo ra di sản cho 
thương hiệu ĐÔNG NGUYÊN tồn 
tại và phát triển hàng chục năm qua.



NƯỚC CHẤM BÍ TRUYỀN
giúp cơm gàĐông Nguyên thêm hoàn hảo

Sốt ớtNước chấm gừng Gừng mặn
“Món ăn nức tiếng làm nên thương hiệu bao đời nay chính là Cơm gà Đông Nguyên. Để tạo nên món ăn 
trứ danh này, Gà phải hội tụ 03 đặc điểm chính:
- Vùng nguyên liệu: chọn vùng nuôi riêng để đảm bảo số lượng và chất lượng đồng nhất
- Dòng gà đặc biệt: tuyển lựa với những đặc tính yêu cầu nhất định về chủng loại, lứa đẻ, ngày tuổi. 
- Khâu chế biến được chú trọng với bí kiếp gia truyền qua 03 thế hệ.
Miếng gà luộc đúng cách sẽ rất thơm ngon, mọng nước, ngọt vị mà lại không bị dai và ít béo.”

Là công thức gia truyền từ 1945 
giúp nâng tầm Gà luộc thêm hoàn 
hảo. Nước chấm pha trộn với gừng 
và ớt nhưng không mùi nào bị lấn 
át, vị giác sẽ cảm nhận sự hòa quyện 
giữa vị đậm đà, chút chua, chút 
ngọt, lại cay nhẹ đầu lưỡi. Không 
chỉ chấm gà mà dù có ăn riêng với 
cơm cũng không chê vào đâu được.

Đông Nguyên sáng tạo một loại gia 
vị đậm đà và cay nhẹ, hòa quyện với 
Gà bởi mùi gừng thơm nồng, có thể 
pha vào nước tương/hắc xì dầu để 
thêm vừa miệng. Gừng mặn không 
những đáp ứng khẩu vị vùng miền 
khác nhau mà còn rất được lòng 
các du khách Singapore, Đài Loan, 
Trung Quốc, Nhật Bản,...

Màu đỏ từ ớt tươi làm sốt rất 
bắt mắt. Khi hòa chung với nước 
tương/hắc xì dầu, thực khách có 
thể gia giảm độ cay tùy ý để hương 
vị bùng nổ. Với những ai ít ăn cay, 
sốt có mùi ớt rất thơm nhưng lại 
không nồng, vị cay rất nhẹ từ đầu 
lưỡi chắc chắn giúp khách thêm 
ngon miệng.

Since
1945



Món mặn

M4 - Xá xíu Đông Nguyên
東源叉燒 / DongNguyen Char-siu

60.000 Đ

M5 - Heo sữa quay
烧乳猪 /Roasted suckling pig

130.000 Đ

M1. Gà luộc Đông Nguyên
東源油雞 

DongNguyen boiled chicken
60.000đ

M2. Đùi gà luộc Đông Nguyên
東源油雞腿 

DongNguyen boiled chicken thigh
70.000đ

M3. Lòng gà
雞雜 

Boiled chicken giblets
55.000đ

M6 - Phá lấu bao tử lỗ tai heo 55.000 Đ
 滷水豬耳猪肚 /  Marinated pork stomach & ear

M9 - Lagu sườn heo 55.000 Đ
 茄汁烩排骨 / Pork ragout

M7 - Sườn chiên hắc xì dầu 55.000 Đ
 香煎豬扒 / Fried pork chop and soy sauce

M10 - Thịt kho trứng nước dừa 55.000 Đ
 越式红燒肉 /  Stewed pork, egg in coco juice

M8 - Bò kho ngũ vị 55.000 Đ
 五香牛腩 / Stewed beef with 5-spice powder

Miếng gà vàng ươm, da căng bắt mắt
Thịt ngọt miếng dày, thơm ngon tròn vị
Gà luộc Đông Nguyên, đã thử bao ghiền!



Nguyên liệu được nấu trong niêu đất để giữ được 
hương vị trọn vẹn. Khi niêu được đưa ra bàn, tiếng xèo 
xèo nóng hổi, mùi thức ăn thơm phức, thức ăn mềm 
tan, tất cả tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời trong bữa 
cơm gia đình.

M12 - Đậu hủ Mapo 60.000 Đ
 Mapo tofu
 麻婆豆腐

M13 - Thịt chưng cá mặn 60.000 Đ
 咸魚蒸肉餅
	 Steamed	salted	fish	and	pork

M14 - Chả trứng thịt cua hấp niêu đất 70.000 Đ
 Steamed egg crab meatloaf in clay pot
 越式蟹肉餅

M15 - Cá hú kho niêu đất  55.000 Đ
 魚露燜鲶魚
	 Stewed	catfish	with	fish	sauce	in	clay	pot

M11 - Heo quay khoai môn hấp chao đỏ 70.000 Đ
 Steamed roasted-pork and taro with red beancurd
 香芋扣肉



T3 - Củ sen táo đỏ tiềm bắp heo chân gà
蓮藕紅棗燉湯

Lotus	seed,	biffin,	pork	shank	&	chicken	feet	soup

Củ sen giúp thanh lọc cơ thể, cung cấp các vitamin 
nhóm B bảo vệ tim mạch; kết hợp với Táo đỏ là thực 
phẩm vàng cho việc bồi bổ sức khỏe cùng nấm đông cô, 
chân gà, bắp heo mang lại một món canh tiềm thanh 
mát và cực kỳ bổ dưỡng.

45.000đ

Bộ sưu tập canh tiềm
Đông Nguyên

Qua nhiều năm, Đông Nguyên đã 
đào sâu nghiên cứu và phát triển Bộ 
sưu tập Canh Tiềm hơn 10 món 
mà không nơi nào có được. Với tác 
dụng chữa bệnh, bồi bổ thể lực và gia 
tăng sức khỏe cho người dùng, dòng 
Canh Tiềm luôn là sự lựa chọn hàng 
đầu cho thực khách.

Mỗi loại tiềm là một sự nghiên cứu kỹ lưỡng từ đặc tính và định lượng của 
nguyên liệu gồm các vị thuốc đông y và thực phẩm tự nhiên để tạo nên 
sự hòa quyện và cân bằng. Với kỹ thuật tiềm bí truyền, các tinh chất được 
chiết xuất và phát huy trọn vẹn tính năng của nguyên liệu, mang lại mùi 
đặc trưng và vị ngọt thanh mát cho từng thố canh. Gia vị chỉ sử dụng ở 
mức tối thiểu để giúp nâng tầng vị giác và khiến món ăn thêm hoàn hảo.

T1 - Bông Atiso nhãn nhục tiềm sườn
百合花(朝鮮薊)燉湯

Artichoke, longan and pork ribs soup

Khi cảm thấy “Nóng” trong người giữa tiết trời oi bức, 
Atiso chính là lựa chọn tuyệt vời giúp giải nhiệt mát gan, 
giảm cholesterol, ngừa ung thư, trị mụn đẹp da. Món 
tiềm không chỉ bồi bổ sức khỏe, còn giúp ngủ ngon, an 
thần, lọc máu và lợi tiểu.

45.000đ

Canh cải khô có xuất xứ từ người Hoa, vị lạ 
nhưng rất ngon. Nước canh đậm đà là sự kết hợp 
vị thanh mát, dai giòn của cải khô, vị ngọt thơm 
của bắp heo cùng hòa quyện nhất định sẽ khiến 
bạn hài lòng.

T2 - Cải khô hạnh nhân tiềm bắp heo
菜乾豆腐燉湯 

Preserved vegetable, almond and pork shank soup

45.000đ



T4 - Sườn tiềm rong biển nhãn nhục
海草燉湯  / Pork ribs, seaweed and longan soup

T6 - Sườn tiềm khổ qua
涼瓜排骨燉湯 / Pork ribs and bitter melon soup

T5 - Sườn tiềm sắn dây đậu hạt
粉葛燉湯 / Pork ribs, arrowroot and beans soup

T7 - Bắp heo tiềm cải xoong táo mật
西洋菜蜜棗燉湯 / Pork shank, watercress and jujube soup

45.000đ

45.000đ

Rong biển có tác dụng điều trị thiếu máu, giảm đáng kể cholesterol, 
giúp tăng cường trí nhớ và bảo vệ sức khỏe. Kết hợp với Nhãn nhục có 
vị ngọt, kích thích ăn uống, cải thiện tình trạng mất ngủ, suy nhược. 
Thố canh chứa đựng rất nhiều dinh dưỡng, thơm ngon và giúp tăng 
cường sức khỏe cho người dùng. Thố canh có vị ngọt nhờ các nguyên liệu táo mật, sắn dây, sườn và 

các loại đậu tiềm chung với nhau. Vị ngọt mát thanh nhẹ giúp tâm 
hồn càng thêm thư thái và sảng khoái.

Thịt sườn được tiềm đến mềm rục, chất ngọt từ sườn hòa cùng vị 
đắng của khổ qua mang lại mùi thơm đặc trưng kích thích vị giác, có 
công dụng hỗ trợ tiêu hóa và là món ăn ngon, bổ dưỡng cho phụ nữ 
mang thai.

Bắp heo chắc, ngọt, thơm ngon kết hợp với tính “hàn” trong cải xoong 
giúp tạo nên món canh thơm ngon, bổ dưỡng và giải nhiệt rất tốt.

45.000đ

45.000đ



T8 - Bắp bò tiềm táo đỏ kỷ tử
杞子燉牛腱 / Beef	shanks,	biffin	and	wolfberry	soup

T10 - Óc heo tiềm xuyên khung bạch chỉ
葯材燉猪腦 / Pig’s brain and Chinese herb soup

T9 - Bao tử tiềm bạch quả
白果豬肚燉湯 / Pig’ stomach, pepper and ginkgo soup

T11 - Gà ác tiềm thuốc bắc
葯材燉黑雞 / Black chicken and Chinese herb soup

45.000đ 45.000đ

45.000đ

Thố tiềm là sự kết hợp công dụng của táo đỏ giúp bổ huyết, an thần, 
bảo vệ gan, kháng khuẩn, ngăn ngừa dị ứng; kỷ tử có giá trị dinh dưỡng 
cao, giúp sáng mắt, tăng cường hệ miễn dịch và tiêu hóa, hạ huyết áp, 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch; và thịt bò giàu protein, kẽm, khoáng 
chất, giúp chống oxy hóa, tăng sức đề kháng.

Theo Đông y, bao tử có vị ngọt tính ấm, tiềm chung với tiêu có vị cay, 
thích hợp ăn vào mùa lạnh. Kết hợp với Bạch quả có vị ngọt và cực tốt 
cho trí não. Các nguyên liệu tạo nên món ăn lý tưởng, thơm ngon, bổ 
dưỡng cho bà bầu cuối thai kỳ.

Loại canh giàu dinh dưỡng, giúp phục hồi cơ thể. Trong đó, óc heo trị 
nhức đầu, hoa mắt, tay chân lạnh tê lại bổ não, phù hợp với người bị 
di chứng về não hoặc mắc bệnh hay quên. Các vị thuốc như Xuyên 
khung giúp khí huyết lưu thông, giảm phong thấp; Nhãn nhục kích 
thích ăn uống, cải thiện mất ngủ, suy nhược.

Là loại canh đại bổ được tiềm từ gà ác kết hợp với các loại thuốc đông y 
rất giàu dinh dưỡng. Gà ác làm chậm quá trình lão hóa, xương cốt chắc 
khỏe. Ngoài ra còn có xuyên khung, kỷ tử và đảng sâm sẽ tạo thành 
loại canh thanh nhiệt bổ máu tốt cho sản phụ (dùng sau sinh 12 ngày), 
người già, người mới khỏi bệnh.

45.000đ



Bữa cơm nhà trọn vị...

C1 - COMBO - Đông Nguyên signature C2 - COMBO - Đông Nguyên autheitic

1. Gà luộc Đông Nguyên + Xá xíu Đông Nguyên
 東源油雞加叉燒 / DongNguyen boiled chicken + Pork Char-siu
2. Canh tiềm tự chọn
 任選一種湯 / Soup (choose 01 in soup collection)
3. Cơm mỡ gà
 油飯 / Broth simmered rice
4. Trà thảo mộc thanh nhiệt
 凉茶 / Chinese herbal tea

119.000đ159.000đ

...cho mỗi thực khách

119.000đ 79.000đ119.000đ

C4 - COMBO - Đông Nguyên “Hot & Spicy”C3 - COMBO - Đông Nguyên mother’s selection C5 - COMBO - Đông Nguyên refresh

1. Gà luộc Đông Nguyên 
 東源油雞 / DongNguyen boiled chicken
2. Củ sen táo đỏ tiềm bắp heo chân gà
 蓮藕紅棗燉湯 / Lotus	seed,	biffin,	pork	shank	&	chicken	feet	soup
3. Cơm mỡ gà
 油飯 / Broth simmered rice
4. Trà thảo mộc thanh nhiệt
 凉茶 / Chinese herbal tea

1. Đậu hủ Mapo 
 麻婆豆腐 / Mapo tofu
2. Bắp heo tiềm cải xoong táo mật
 西洋菜蜜棗燉湯 / Pork shank, watercress 

and jujube soup
3. Cơm mỡ gà / 油飯 / Broth simmered rice
4. Trà thảo mộc thanh nhiệt
 凉茶 / Chinese herbal tea

1. Nấm thập cẩm sốt tương (món chay) 
 醬燒鮮菇（素食) / Stewed mix mushroom
2. Rong biển tím (món chay)
 紫菜豆腐湯（素食) / Seaweed and tofu soup
3. Cơm trắng / 白飯 / Steamed rice
4. Trà thảo mộc thanh nhiệt
 凉茶 / Chinese herbal tea

1. Lagu sườn heo/  Thịt kho trứng nước dừa /
 Cá hú kho niêu đất  (chọn 1 trong 3 món)
 茄汁烩排骨/ 越式红燒肉/ 魚露燜鲶魚 
 (三選一)
 Pork Ragout / Stewed pork, egg in coco juice 
/	Stewed	catfish	with	fish	sauce	in	clay	pot

2. Sườn tiềm khổ qua
 涼瓜排骨燉湯 / Pork ribs and bitter melon soup
3. Cơm mỡ gà / 油飯 / Broth simmered rice
4. Trà thảo mộc thanh nhiệt
 凉茶 / Chinese herbal tea



Ăn cả...
S1 - SET KẾT NỐI PHẦN ĂN LỚN

KHÁC

S2 - SET TÁN GẪU

*	Thức	uống	theo	ngày

220.000đ

250.000đ

... Đông Nguyên
1. Gà luộc Đông Nguyên
 東源油雞 / DongNguyen boiled chicken
2. Xá xíu Đông Nguyên
 東源叉燒 / DongNguyen char-siu
3. Sườn chiên hắc xì dầu
 香煎豬扒 / Fried pork chop and soy sauce
4. Phá lấu bao tử lỗ tai heo
 滷水豬耳猪肚 / Marinated pork stomach & ear
5. 2 ly nước ép theo mùa
 新鮮果汁 / 02 Fruit juice

1. Đậu hủ Mapo
 麻婆豆腐 / Mapo tofu
2. Heo quay khoai môn hấp chao đỏ
 香芋扣肉 / Steamed roasted-pork and taro with red beancurd
3. Chả trứng thịt cua hấp niêu đất
 越式蟹肉餅 / Steamed egg crab meatloaf in clay pot
4. Thịt chưng cá mặn
 咸魚蒸肉餅 / Steamed	salted	fish	and	pork
5. 2 ly Nước Ép theo mùa
 新鮮果汁 / 02 Fruit juice

L1 - Gà luộc Đông Nguyên nguyên con 580.000 Đ
 東源油雞（一只）

 Whole DongNguyen chicken
L2 - Gà luộc Đông Nguyên 1/2 con 300.000 Đ
 東源油雞（1/2 只）

 Half  DongNguyen chicken
L3 - Gà luộc Đông Nguyên 1/4 con (đùi) 180.000 Đ
 東源油雞腿 (1/4 只)

 Quarter DongNguyen chicken
L4 - Heo sữa quay 1/4 con 350.000 Đ
 燒乳猪 (1/4 只)

 Quarter roasted suckling pig
L5 - Hải sâm gân heo sốt nấm  đông cô 130.000 Đ
 蹄筋海參冬菇煲

 Stewed sea cucumber, pork tendons and mushrooms
L6 - Thố cơm mỡ gà 30.000 Đ
 油飯

 Broth simmered rice (2-3 pax)

K1 - Cơm mỡ gà 10.000 Đ
 油飯
 Broth simmered rice (1 pax)
K2 - Khăn giấy 3.000 Đ
 香巾
 Facial Tissue



Rau xào Canh  nấu

V1 - Rau muống
 空心菜
 Water morning glory

V4 - Cải trắng
 大白菜
 Chinese cabbage

V2 - Bó xôi
 菠菜
 Spinach

V5 - Cải ngọt Đài Loan
 油菜
 ChoiSum

V3 - Bông hẹ
 韮菜
 Garlic chives

V6 - Cải Tứ Xuyên
 榨菜
 Preserved Chinese radish

Tráng miệng  - Thức  uống

E1 - Rau câu dừa 40.000 Đ 
 椰盅大菜糕 / Coconut jelly

E2 - Bánh Flan 20.000 Đ 
 法式燉蛋 / Flan

E3 - Sữa chua  15.000 Đ
 酸奶酪 / Yogurt

(Vs tỏi/ chao/ sốt XO) 55.000 Đ
菜類 (白灼/ 清炒/ XO醬)
Sautéed vegetable (with garlic / fermented tofu / XO sauce)   
  

45.000 Đ

D1 - Bia Heineken  35.000 Đ
 喜力啤酒
 Heineken beer

D5 - Nước tinh khiết Aquafina  25.000 Đ
 礦泉水
	 Aquafina	pure	water

D2 - Bia Tiger  25.000 Đ
 老虎啤酒  
 Tiger beer

D6 - Cà phê (Đá/ Nóng)  25.000 Đ
 咖啡 (冰/ 熱)
	 Vietnamese	coffee	(Iced/	Hot)

D3 - Bia 333  25.000 Đ
 333 啤酒
 333 beer

D7 - Cà phê sữa (Đá/ Nóng)  35.000 Đ
 咖啡奶 (冰/ 熱)
	 Vietnamese	coffee	milk	(Iced/	Hot)

D4 - Nước ngọt  25.000 Đ
 汽水
 Soft drink 

N1 - Súp cua gà xé
 雞絲蟹肉羹
 Crab and chicken soup

N2 - Canh rong biển tím thịt heo đậu hủ
 紫菜豆腐猪肉湯
 Seaweed, tofu and pork soup

N3 - Canh cải Tứ Xuyên thịt heo
 榨菜豆腐猪肉湯
 Preserved Chinese radish and pork soup



Thức  uống Lời Cảm  Ơn

Với Đông Nguyên, THỰC KHÁCH là gia đình.

1 thương hiệu - hơn 70 năm - 3 thế hệ - 1 kết nối
Đông Nguyên xin gửi lời Cảm ơn chân thành nhất đến tất cả thực khách đã dành sự yêu thương và ủng hộ chúng tôi suốt 
bao năm tháng qua. Niềm tin của khách hàng chính là động lực để Đông Nguyên mạnh mẽ bước đi trên con đường thực 

hiện mong muốn đưa bữa ăn gia đình đến với từng khách hàng ở mọi nơi vào mọi lúc.

D11 - Trà thanh nhiệt bông atiso  25.000 Đ
 百合花茶 / Artichoke tea

D16 - Soda Ý (Blue Ocean / Red Sunset)  45.000 Đ
 意大利苏打	/		Italian	Soda	(Blue	Ocean	/	Red	Sunset)

D12 - Trà đào  45.000 Đ
 香甜蜜桃茶 / Peach tea

D17 - Soda (Chanh / Chanh dây)   45.000 Đ
 梳打(檸檬糖/百香果汁)
 Soda (Lemon / Passion fruit) 
 Thêm tẩy soda / soda mixed  + 25.000D13 - Trà Lipton chanh (Đá/ Nóng)  35.000 Đ

 魚露燜鲶魚	/	Lipton	lemon	tea	(Iced/	Hot)
D18 - Sữa chua đá (Việt quất / Phúc bồn tử / Chanh dây)  45.000 Đ
 冰酸奶酪
 Yogurt shake (Blueberry/ Raspberry / Passion fruit)D14 - Nước ép trái cây  35.000 Đ

 (Chanh, Cam, Dưa hấu, Chanh dây, Ổi...)
 新鮮果汁 (檸檬/橙子/西瓜/百香果/番石榴) 
 Fruit juice (Lemon, Orange, Watermelon, Passion fruit, Guava, etc.)

D15 - Mojito (Chanh/ Việt quất/ Phúc bồn tử)  45.000 Đ
 莫吉托 / Mojito (Lemon/ Blueberry / Raspberry)

D19 - Dừa tươi  35.000 Đ
 鲜椰子 /  Coconut

D20 - Trà đá/ nóng  5.000 Đ
 冰茶/ 熱茶	/	Iced/	Hot	tea

D8 - Trà bông cúc mật ong 45.000 Đ
 (Đá/ Nóng) 
 蜂蜜菊花茶 (冰/ 熱)
	 Chrysanthemum	tea	with	Honey	(Iced/	Hot)

D9 - Trà bát bửu đường phèn 45.000 Đ
 (Đá/ Nóng) 
 八宝茶 (冰/ 熱)
	 Eight	Chinese	herbal	tea	(Iced/	Hot)

D10 - Trà thảo mộc thanh nhiệt 25.000 Đ 
 凉茶
 Chinese herbal tea



THAI MAU LTD.,
Address: 53 Ha Huy Tap street, Tan Phong ward, district 7, HCMC.
Tel:  028 6650 0010 - Order: 1800 9208
      ComGaDongNguyen            www.amthucdongnguyen.com


