
 

HƯƠNG VỊ LẨU THỨ THIỆT 

Lẩu là món lâu đời của người Việt nói riêng, và 

người Châu Á nói chung. Nhưng với thời buổi bộn 

bề, công việc không xuể, nên lâu lâu các gia đình 

mới có thời gian để ở nhà cả ngày chuẩn bị đồ, để 

được thưởng thức món chuyền thống này một lúc. 

Vì vậy, quán TENMANYA muốn đem lại món ăn 

đậm đà các hương vị và đầy sự ấm cúng của gia 

đình này tới cho mọi người, bất kể lúc nào quý 

khách có nhu cầu muốn ăn. 

 

 

 

 

 

Đến với quán chúng tôi, quý khách sẽ cảm nhận được không gia riêng tư cho gia đình hoặc 

những người bạn của quý khách, và sự phục vụ nhiệt tình, như là ở nhà của mình. 

 

 

 

 



RIÊNG VỀ MÓN LẨU, CHÚNG TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ CHO QUÝ KHÁCH 

 

LẨU CHU CAY 

   

 

LẨU NẤM  

   

 

LẨU CÀ CHUA 

   

   

LẨU VỊ XUYÊN 

 

Với những món đồ ăn không thể thiếu trong thực đơn cho lẩu như: 

 

HẢI SẢN: 

- Tôm 

- Bạch tuộc 

- Xò huyết 

- Thanh cua 

- Mực 

- Há cảo tôm 

- Cá viên 

và các món hải sản khác…  

 

 

 

RAU:    THỊT: 

- Ngó sen   - Cừu 

- Ngô    - Bò 

- Măng    - Lợn 

- Các loại nấm   - Viên 

- Khoai 

- Đậu 

và các loại rau và thịt khac… 

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin liên hẹ với quán chúng tôi qua số +420 608 635 888 

Hoặc tới quán chúng tôi ở địa chỉ: OC VIVO! Hostivař 

Švehlova 1391/32, 102 00, Praha 10 – Hostivař 



BỮA TIỆC VÀ BUỔI GIAO LƯU 

Ngoài các bữa ăn với những người thân như 

gia đình, bạn bè và những đối tác. 

Quý khách cũng có thể đặt các bữa tiệc như 

đầy tháng, sinh nhật, mừng thọ, báo hỷ… 

 

Hoặc các buổi giao lưu gắn liền với những 

ngày trọng đại của công ty, hội nhóm và các 

buôi gặp mặt khác… 

 

 

ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH, 

LÀ NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI 


