
Hotline: 1800 6750 Tìm sản phẩm  ĐT: 097 1539 681

MÓN ĂN NỔI BẬT

MÓN ĂN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Bánh  Trà  Kem tươi  Cà phê

Chanh tươi Hòa Trần
40,000đ

Strawberry Frappuccino
150,000đ

Bánh ngọt Hòa Trần
300,000đ 350,000đ

Lamington
300,000đ

Sweet Potato Tart
Liên hệ

Fruit Cream Puff
160,000đ

Espresso Con Panna
150,000đ 190,000đ

Strawberry Cake
450,000đ 490,000đ

MÓN ĂN MỚI

40,000đ
Chanh tươi Hòa Trần

Dâu tây là loại trái cây được nhiều người ưa thích, không chỉ
được sử dụng để làm bánh, mà dâu tây ...

150,000đ
Strawberry Frappuccino

Dâu tây là loại trái cây được nhiều người ưa thích, không chỉ
được sử dụng để làm bánh, mà dâu tây ...

300,000đ
Bánh ngọt Hòa Trần

350,000đ

Được bắt nguồn từ nước Ý, Espresso còn có nghĩa là “một
cách tức khắc” - tức là loại café có thể ph...

300,000đ
Lamington

Được bắt nguồn từ nước Ý, Espresso còn có nghĩa là “một
cách tức khắc” - tức là loại café có thể ph...

Liên hệ
Sweet Potato Tart

Được bắt nguồn từ nước Ý, Espresso còn có nghĩa là “một
cách tức khắc” - tức là loại café có thể ph...

160,000đ
Fruit Cream Puff

Được bắt nguồn từ nước Ý, Espresso còn có nghĩa là “một
cách tức khắc” - tức là loại café có thể ph...

BLOG

Được khởi xướng và vận hành bởi một nhóm người trẻ năng động, cửa
hàng bánh ngọt và đồ uống DELICIOUS đang dần khẳng định chỗ đứng
trong thị trường đồ ăn giải khát phong phú và đa dạng ở Hà Nội. Hướng
tới đối tượng khách hàng là các bạn trẻ năng động, chúng tôi quan tâm
tới chất lượng và hình ảnh của sản phẩm.

Đọc thêm

Kết nối với chúng tôi:      

CHUYỂN PHÁT NHANH

Chúng tôi miễn phí với đơn hàng trên 350.000đ
tại Hà Nội và free ship toàn quốc với đơn hàng

700.000đ

LÀM BÁNH THEO YÊU CẦU

Một chiếc bánh được thiết kế riêng biệt, độc

đáo dành cho người thân, bạn bè chắc hẳn sẽ

là một món quà bất ngờ và đặc biệt nhất.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trung tâm chăm sóc khách hàng của

DELICIOUS, hotline 1800 6750 để được hỗ trợ

giải đáp.







LIÊN HỆ

266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận

Ba Đình, Hà Nội

1800 6750

Thứ 2 - Chủ Nhật: 9:00 - 18:00

support@sapo.vn

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trang chủ

Sản phẩm

Giới thiệu

Blog

Liên hệ

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

Trang chủ

Sản phẩm

Giới thiệu

Blog

Liên hệ

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi và
món ăn mới

Email của bạn

ĐĂNG KÝ

Trang chủ  Sản phẩm  Giới thiệu  Blog  Liên hệ© Template blogspot GIAODIENBLOG.NET. Thiết kế bởi Hòa Trần

Chanh tươi Hòa Trần
40,000đ

Strawberry Frappuccino
150,000đ

Bánh ngọt Hòa Trần
300,000đ 350,000đ
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CÔNG THỨC LÀM BÁNH

Không cần lò nướng vẫn làm được bánh nếp
cẩm xốp mềm thơm

Xem chi tiết

CHIA SẺ

Sữa từ hạt: Thức uống khắc phục mọi nhược
điểm của sữa

Xem chi tiết

THỨC UỐNG

Mách bạn cách pha cafe sữa đá ngon đúng
điệu

Xem chi tiết
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