
CHƯƠNG TRÌNH 100+ NHÀ HÀNG – ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT THÁNG 3/2021 

STT 

 

NHÀ 

HÀNG 
GIỚI THIỆU ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN 
ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 
ĐỊA CHỈ 

Ngày 

bắt đầu 

Ngày kết 

thúc 

1 
G8 Osake 

House 

Chuỗi nhà hàng G8 Osake House được 

hình thành dựa trên sự kết hợp giữa cộng 

đồng những người Việt Nam sinh sống và 

làm việc tại Nhật với công ty TNHH G8 

Hà Nội. Với nguyên liệu được nhập khẩu 

trực tiếp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc.. 

G8 Osake House cam kết mang đến cho 

người tiêu dùng những sản phẩm ngon an 

toàn, có lợi cho sức khỏe với giá rất hợp 

lý. 

Thực đơn của G8 Osake House có nhiều 

món ăn phong phú, đặc sắc và rất ngon 

miệng do vị đầu bếp trưởng với hơn 

36.000 Giờ đứng bếp chế biến theo đúng 

hương vị Nhật Bản. Thực đơn luôn được 

định kỳ bổ sung và thay đổi nhằm giới 

thiệu cho thực khách nhiều hơn nữa những 

món ăn truyền thống của Nhật. 

Giảm 30% trên 

tổng hóa đơn 
1/3/2021 1/5/2021 

- Áp dụng vào ngày thứ Bảy 

& Chủ nhật 

- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ 

JCB 

- Không áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết  

- Có áp dụng ưu đãi vào 

ngày 8/3 

- Không áp dụng cùng các 

CTKM khác 

CN1: Số 152 Ngọc 

Khánh, Phường 

Giảng Võ, Quận 

Ba Đình, Hà Nội 

CN2: 1A Nguyễn 

Tri Phương, Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội 

2 

Nhà 

Hàng 

The Olive 

Steak 

House 

Đến với The Olive Steakhouse không chỉ 

dành thời gian hoà mình vào trong vị mềm 

ngon của bò Úc nhập khẩu với mức giá vô 

cùng hợp lý mà còn là trải nghiệm không 

gian cổ điển Pháp và ấm áp, tràn đầy tình 

yêu thương. Steak được làm từ những 

phần thịt mềm và ngọt nhất, salad xanh 

tươi mát. Hãy đến và cùng trải nghiệm 

ngay nhé. 

Set Menu 

399.000 - Giá 

Gốc: 799.000 

01 phần Salad 

Burrata dùng kèm 

trái cây và thịt 

nguội 

01 phần Mỳ ý cua 

sốt kem và cà 

chua  

02 phần Ribeye 

Steak ( 180g / 

phần )  

1/3/2021 1/4/2021 

- Áp dụng Full tuần  

- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ 

JCB  

- Không áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết  

- Không áp dụng cùng các 

CTKM khác 

102/7 Cống 

Quỳnh, Phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1 



2 
 

STT 

 

NHÀ 

HÀNG 
GIỚI THIỆU ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN 
ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 
ĐỊA CHỈ 

Ngày 

bắt đầu 

Ngày kết 

thúc 

02 phần tráng 

miệng Tiramisu 

or Panna Cotta 

Nhà 

Hàng 

The Olive 

Steak 

House 

Đến với The Olive Steakhouse không chỉ 

dành thời gian hoà mình vào trong vị mềm 

ngon của bò Úc nhập khẩu với mức giá vô 

cùng hợp lý mà còn là trải nghiệm không 

gian cổ điển Pháp và ấm áp, tràn đầy tình 

yêu thương. Steak được làm từ những 

phần thịt mềm và ngọt nhất, salad xanh 

tươi mát. Hãy đến và cùng trải nghiệm 

ngay nhé. 

Tặng món tráng 

miệng (Tiramisu 

or Panna Cotta) 

8/3/2021 8/3/2021 

Chỉ áp dụng ngày 8/3 

Không áp dụng cùng 

CTKM khác 

102/7 Cống 

Quỳnh, Phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1 

3 

Nhà hàng 

La 

Cheminée 

La Cheminée phục vụ các món ăn lấy cảm 

hứng từ ẩm thực địa phương truyền thống 

và món ăn quốc tế được chế biến theo xu 

hướng thời đại. 

Ưu đãi Set menu 

trưa chỉ còn 

280.000đ/người  

(Giá gốc 

400.000đ/người) 

8/3/2021 29/04/2021 

- Giá ưu đãi chưa bao gồm 

VAT và phí dịch vụ 

- Áp dụng từ Thứ Hai đến 

Thứ Năm hàng tuần 

- Áp dụng trong khung giờ 

trưa từ 11h30 - 14h30 

- Ưu đãi có áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết và 8/3 

- Ưu đãi không áp dụng 

cùng các CTKM khác  

- Khách hàng đặt bàn trực 

tiếp tại website 

www.pullman-hanoi.com, 

trang Facebook chính thức 

của Pullman Hà Nội hoặc 

gọi nhà hàng La Cheminee 

theo số (243) 7330688 bấm 

phím 42315 

 

 

40 Cát Linh, Đống 

Đa, Hà Nội 
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STT 

 

NHÀ 

HÀNG 
GIỚI THIỆU ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN 
ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 
ĐỊA CHỈ 

Ngày 

bắt đầu 

Ngày kết 

thúc 

4 
Cafe du 

Lac 

Nhà hàng Café du lac giới thiệu đến quý 

khách trải nghiệm độc đáo, kết hợp văn 

hóa ẩm thực truyền thống Pháp với ẩm 

thực thế giới. Tọa lạc trên mặt nước Hồ 

Tây thanh bình, nhà hàng mang lối kiến 

trúc cổ điển với không gian rộng rãi, 

thoáng đạt. Phục vụ ba bữa trong ngày với 

quầy tự chọn đa dạng hoặc thực đơn gọi 

món riêng. 

Giảm 20% tổng 

hoá đơn 
1/2/2021 1/4/2021 

- Áp dụng vào ngày thứ Bảy 

& Chủ nhật 

- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ 

JCB 

- Không áp dụng cùng các 

CTKM khác 

- Không áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết 

5 Từ Hoa, Quảng 

An, Tây Hồ, Hà 

Nội - +84-24-6270 

8888 

5 
Sunset 

Bar 

Sunset Bar là điểm đến lý tưởng cho 

những ai thích khám phá những trải 

nghiệm độc đáo. Khó có thể tìm được một 

quán bar nào có vị trí đặc biệt như Sunset 

Bar. Tổng thể công trình được xây hoàn 

toàn trên mặt nước Hồ Tây thơ mộng, 

giữa ba khu biệt thự trắng sang trọng xây 

nổi trên hồ cùng những cây cầu nối được 

thắp sáng bằng ngọn đuốc trong đêm. 

Không gì tuyệt hơn khi được thả mình 

trên những chiếc đi-văng được thiết kế đặc 

biệt, nhâm nhi ly cocktail tuyệt hảo trong 

khung cảnh ngọt ngào khi hoàng hôn 

buông xuống. 

Giảm 20% tổng 

hoá đơn 
1/2/2021 1/4/2021 

- Áp dụng vào ngày thứ Bảy 

& Chủ nhật 

- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ 

JCB 

- Không áp dụng cùng các 

CTKM khác 

- Không áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết 

5 Từ Hoa, Quảng 

An, Tây Hồ, Hà 

Nội - +84-24-6270 

8888 

6 
Nhà hàng 

Milan 

Những quý khách yêu thích ẩm thực Ý 

chắc chắn sẽ không thể bỏ qua nhà hàng 

Milan – nằm trên tầng 2 thuộc tòa nhà 

chính của khách sạn. Nhà hàng đánh thức 

mọi giác quan của quý khách không chỉ 

bởi lối kiến trúc cổ kính hay việc sử dụng 

sắc cam mạnh, mà còn bởi những món ăn 

truyền thống được chế biến từ những 

Giảm 20% tổng 

hoá đơn 
1/2/2021 1/4/2021 

- Áp dụng vào ngày thứ Bảy 

& Chủ nhật 

- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ 

JCB 

- Không áp dụng cùng các 

CTKM khác 

- Không áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết 

5 Từ Hoa, Quảng 

An, Tây Hồ, Hà 

Nội - +84-24-6270 

8888 



4 
 

STT 

 

NHÀ 

HÀNG 
GIỚI THIỆU ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN 
ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 
ĐỊA CHỈ 

Ngày 

bắt đầu 

Ngày kết 

thúc 

nguyên liệu hảo hạng nhất. Còn gì tuyệt 

vời hơn khi được vừa nhâm nhi thưởng 

thức các món ăn vừa được quan sát những 

đầu bếp của chúng tôi trổ tài nấu nướng 

ngay trong khu bếp mở của nhà hàng. 

7 
Nhà hàng 

Saigon 

Nhà hàng Saigon khoác lên mình trầm 

tĩnh và hoài cổ với nội thất gỗ tối màu 

sang trọng cùng các vật dụng trang trí 

tông màu nóng. Đầu bếp của nhà hàng sẽ 

giới thiệu đến quý khách những món ăn 

thuần Việt hấp dẫn, pha trộn nét văn hóa 

ẩm thực truyền thống với hiện đại. Cùng 

đắm mình trong không gian ấm cúng với 

tầm nhìn tuyệt đẹp ra Hồ Tây và bể bơi 

ngoài trời, hoặc quý khách cũng có thể 

chọn quan sát những món ăn được chế 

biến dưới đôi bàn tay tài hoa của các đầu 

bếp trong khu bếp mở. 

Giảm 20% tổng 

hoá đơn 
1/2/2021 1/4/2021 

- Áp dụng vào ngày thứ Bảy 

& Chủ nhật 

- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ 

JCB 

- Không áp dụng cùng các 

CTKM khác 

- Không áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết 

5 Từ Hoa, Quảng 

An, Tây Hồ, Hà 

Nội - +84-24-6270 

8888 

8 

Towa - 

Japanese 

Cuisine 

TOWA trong tiếng Nhật có nghĩa là “cuộc 

sống vĩnh cửu” nhằm ngụ ý đem đến 

những tinh hoa ẩm thực vượt thời gian cho 

thực khách. Tọa lạc tại tầng 28 tòa nhà 

Sedona Suites, TOWA sở hữu tầm nhìn 

bao quát toàn thành phố cùng khung cảnh 

giữa “không trung” đẹp như mơ, đặc biệt 

là vào lúc hoàng hôn. Chỉ có tại TOWA, 

bạn mới tìm thấy trải nghiệm vừa ngắm 

nhìn Sài Gòn nhộn nhịp qua những khung 

cửa kính tầng 28 vừa tận hưởng những 

món ăn tinh tế cùng ly cocktail mang 

phong cách Ginza vốn gắn với tính tối 

Giảm 30% trên 

tổng hóa đơn, tối 

đa 300.000VNĐ 

1/2/2021 1/4/2021 

- Áp dụng vào ngày thứ Bảy 

& Chủ nhật 

- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ 

JCB 

- Không áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết theo quy định 

của Nhà nước 

- Không áp dụng cùng các 

CTKM khác 

Tầng 28 Sedona 

Suites, 65 Lê Lợi, 

P. Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM 
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STT 

 

NHÀ 

HÀNG 
GIỚI THIỆU ƯU ĐÃI 

THỜI GIAN 
ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 
ĐỊA CHỈ 

Ngày 

bắt đầu 

Ngày kết 

thúc 

giản nhưng tỉ mỉ trong từng chi tiết. 

Không chỉ nổi tiếng với các món ăn “quốc 

hồn quốc túy” của Nhật như Sashimi, Su-

shi, các món Robata nướng trên than Bin-

chotan cao cấp tại TOWA cũng là điểm 

nhấn thu hút nhiều thực khách. Bên cạnh 

hương vị ẩm thực đặc trưng xứ sở mặt trời 

mọc, TOWA còn được biết đến với các 

món cocktail được làm thủ công tỉ mỉ, 

chuyển động hoàn hảo của người pha chế 

cùng nghi thức thưởng thức cầu kì sẽ đưa 

mọi giác quan của bạn lên một tầm cao 

mới. 

9 

Lai - Can-

tonese 

Cuisine 

Lai Cantonese là sự hài hòa độc đáo giữa 

công thức nấu ăn truyền thống Quảng 

Đông và các yếu tố đương đại. Đội ngũ 

nhà bếp của chúng tôi sử dụng một cách 

sáng tạo các kỹ thuật nấu ăn hiện đại và 

nguyên liệu chất lượng cao nhất để nâng 

cao hương vị của các món ăn. Mỗi món ăn 

đều được trình bày và trang trí khác biệt 

để phù hợp với bầu không khí sang trọng 

tại Lai, đó cũng là sự pha trộn giữa thiết 

kế hiện đại và hoa văn truyền thống của 

Trung Hoa. 

Giảm 30% trên 

tổng hóa đơn, tối 

đa 300.000VNĐ 

1/2/2021 1/4/2021 

- Áp dụng vào ngày thứ Bảy 

& Chủ nhật 

- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ 

JCB 

- Không áp dụng vào các 

ngày Lễ, Tết theo quy định 

của Nhà nước 

- Không áp dụng cùng các 

CTKM khác 

Tầng 28 Sedona 

Suites, 65 Lê Lợi, 

P. Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM 

 


