LẨU
169.000

219.000

289.000

ĂN KHÔNG GIỚI HẠN

Hương Vị nước lẩu Taka: Có 4 loại
1

Lẩu Kim Chi

Là món ăn truyền thống của xứ sở Kim Chi với vị mềm ngọt tự nhiên của thịt bò
hòa quyện cùng vị thanh tao của nước dùng Kim Chi theo công thức pha chế
đặc biệt của nhà hàng sẽ đem lại cho thực khách một sự trải nghiệm khó quên.

2

Lẩu COLLAGEN

Được tạo ra từ các thành phần thiên nhiên, dễ dàng hòa tan vào nước dùng,
kết hợp với nước sốt đặc biệt của nhà hàng và các loại rau tươi ngon tạo nên món ăn
giàu vitamin, bổ dưỡng, không chỉ tốt cho hệ tiêu hoá mà còn cải thiện vẻ đẹp của làn da.

3

Lẩu Tomyum:

Với vị thơm nồng của thịt bò hòa quyện cùng vị chua cay
truyền thống theo công thức pha chế đặc biệt của nhà hàng
sẽ đem đến cho thực khách một món ăn vừa thơm ngon vừa cay nồng đánh thức vị giác.

4

Lẩu Hải Sản:

Là sự kết hợp hoàn hảo từ vị ngọt thanh tự nhiên của các loại hải sản tươi
và thêm chút chua cay từ nước sốt đặc biệt của nhà hàng. Món ngon giàu đạm,
canxi và hương vị đậm đà chắc chắn sẽ đem lại cho thực khách một món ngon khó cưỡng.

Bước 1: Chọn nước lẩu mà bạn yêu thích
Bước 2: Chọn loại thịt và rau ăn kèm
Bước 3: Chọn loại sốt chấm và Panchan
Bước 4: Tất cả hòa quyện cùng nhau tạo nên món lẩu
đậm đà khó quên đánh thức vị giác của bạn.

169.000VNĐ
10 Món

1. Ba Chỉ Bò Mỹ

2. Ba Chỉ Heo

3. Nạc Vai Heo
Pork Shoulder

169.000VNĐ
10 Món

Xúc xích
Sausage

Bò viên Taka
Beef ball

Heo viên Taka
Pork ball

169.000VNĐ
10 Món

4. Gà Ướp Taka

5. Cá Viên
Fish ball

6. Trứng Gà
Egg

7. Rau Tổng Hợp
Assorted Vegetables

