








There is something for everyone

Món đã bao gồm trong combo Mini Staycation & One Day Getaway

90.000

Itadakimasu

Mì bò bằm cà ri NhậtMì xào Yakisoba

Cơm gà nướng cayCơm bò Gyudon
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Ice cream

35.000

price

Happy to sweet you

Mát lạnh và ngọt ngào, những viên kem tươi
 được làm từ nguyên liệu chất lượng giúp bạn

 hạ nhiệt tức thì, trả lại niềm vui dù là ngày oi bức

raspberry sobert

Phúc bồn tử

salted caramel

caramen muối

yuzu tangerine

quýt Nhật yuzu

chocolate

sôcôla

matcha

trà xanh

coconut

dừa

peach ice tea

trà đào

strawberry

dâu sữa

chocomint
sôcôla bạc hà

houjicha

trà gạo rang
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Ở mỗi thức uống ở Chidori, 
chúng mình đều ủ một câu chuyện nho nhỏ. 

Câu chuyện về cuộc hành trình thật xa nhưng cũng thật đơn giản: những lá 
trà tươi nguyên, mang theo bí quyết chế biến đặc trưng của xứ sở mặt trời 
mọc, đến thẳng tay bạn dùng.

Những lá trà ấy, trong gian bếp nhỏ của Chidori, đang chờ mong được tự 
mình kể cho bạn nghe đoạn đường đã đi qua. 

Mong bạn ghé tới, nghe chuyện và thư giãn.



Những hạt cà phê chất lượng cao được chăm sóc và rang say bởi 
nghệ nhân Nhật Bản tại những thảo nguyên cà phê ở Lâm Đồng





Một sự kết hợp giữa những đồ uống mà bạn vốn yêu thích, 
lẫn những mới mẻ mà Chidori khám phá ra trong mùa hè này.



SI

GNATURE TEASI

GNATURE TEA
Trà Nhật rang sữa gạo

Houjicha ricemilk
Trà sữa trân châu Nhật Bản Trà sencha 

trân châu caramelHoujicha bubble milkfoam 

Sencha bubble tea 

Trà Hojicha dâu tươi
Houjicha strawberry tea

Set trà rang Nhật 
Signature tea set

Trà xanh Sencha 
ép thơm 

Sencha pineapple juice
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Cafe sữa 

Epresso + condensed milk
Espresso 

Double espresso
Cafe sữa caramel mặn 

Salted caramel iced latte

Cafe mojito bạc hà
Mint mojito latte

Capuccino
Espresso + steamed milk + milkfoam

Americano
Espresso+ water 
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Trà oolong bưởi bạc hà
Yuzu pomelo mint tea

Trà atiso hương thảo
Lemon red rosemary tea

Trà bá tước cam thảo
Earlgrey Orange Rosemarry Tea

Earlgrey strawberry milk tea
Trà bá tước dâu sữaTrà đào cam vàng hạt chia

Peach orange lemongrass tea
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Chocolate kem mặn

Ice chocolate macchiato
Choco sữa kem dừa

Choco-nut gelato
Choco sữa bá tước nóng

Hot chocolate earlgrey

Matcha milktea ice-cream
Trà sữa matcha gelatoMatcha sữa hạnh nhân

Matcha almond latte



Hương vị trà truyền thống gần 1000 năm tuổi
 được Chidori lưu giữ mang tới tận tay từng khách hàng.



MILK SHAKEMILK SHAKE

Đào sữa hạnh nhân
Peach almond latte

Cam sữa hạnh nhân
Orange almond latte

Smoothies melon peach

Đào dưa lưới sữa xayỔi hồng sữa xay
Smoothies guava

 



OTHERSOTHERS

Ép cam vàng hạt chia
Orange juice chia seed

Ép thơm cam gừng
Pineapple orange juice ginger

Sữa tươi trân châu caramel
Fresh milk caramel bubble



Chidori hi vọng rằng, ai cũng có thể tìm được cho chính mình 
một sự yêu thích trọn vẹn, một điều làm bạn cảm thấy ngọt ngào 

trong những ngày hè gay gắt.
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