
Ẩm thực lạ

Cả quả hấp xì dầu
155,000đ 195,000đ

Sườn xào chua ngọt
125,000đ

Gà chạy bộ rang muối
180,000đ 220,000đ

    

Trải nghiệm ẩm thực Thai Restaurants
Giá chỉ từ 245k/người



Món ngon

Lẩu Buffet tự chọn
175,000đ 195,000đ

Đặt ngay 

Lẩu tự chọn ngon tuyệt vời
175,000đ 195,000đ

Đặt ngay 

Lẩu Việt hải sản ngon
135,000đ

Đặt ngay 

Buffet lẩu nướng hương vị T…
175,000đ 195,000đ

Đặt ngay 

Combo lẩu Hong Kong cho 2 …
155,000đ 195,000đ

Đặt ngay 

Cả quả hấp xì dầu
155,000đ 195,000đ

Đặt ngay 

Sườn xào chua ngọt
125,000đ

Đặt ngay 

Gà chạy bộ rang muối
180,000đ 220,000đ

Đặt ngay 

Món khai vị

Lẩu Buffet tự chọn
175,000đ 195,000đ

Lẩu tự chọn ngon tuyệt vời
175,000đ 195,000đ

Lẩu Việt hải sản ngon
135,000đ

Buffet lẩu nướng hương vị Thái Lan
175,000đ 195,000đ

Combo lẩu Hong Kong cho 2 người
155,000đ 195,000đ

Cả quả hấp xì dầu
155,000đ 195,000đ

Chúng tôi luôn có những ưu đãi dành cho thành viên

Nhập email của bạn  Đăng ký

Đăng ký nhận ưu đãi

Delta Food tự hào là một trong những nhà
hàng với đầu bếp đến từ các nước trên
thế giới, chúng tôi hi vọng sẽ đem đến
cho quý khách những bữa ăn tuyệt vời
nhất.

GIỚI THIỆU DELTA FOOD

Trang chủ

Sản phẩm

Thực đơn theo ngày

Tin tức

Liên hệ

Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

0388287614

An Thượng, Hà Nội

deltawebltd@gmail.com

LIÊN HỆ

© Bản quyền thuộc về Delta Web | Thiết kế bởi Hòa Trần

Giao hàng nhanh chóng Thực phẩm sạch 100% Ưu đãi hấp dẫn Đồ uống an toàn

Tin ẩm thực

Vẫn còn một cô gái sở hữu nhan sắc
không tuổi, giỏi nấu ăn và độc thân

Admin | 24/3/2020

Khoe ảnh cơm hộp tự nấu mỗi ngày, gái
xinh được hỏi cưới tới tấp

Admin | 24/3/2020

Thiếu nữ 18 tuổi không kiếm bạn trai chỉ
thích ở nhà nấu ăn

Admin | 24/3/2020

Nồi lẩu thang máy xịn sò giúp bạn xua tan
lạnh giá

Admin | 24/3/2020
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