
HOTEL DE L'OPERA SIGNATURE COCKTAILS 

LA FEE VERTE ABSINTHE'S COCKTAIL

The inspiring and talented painter Henri de Toulouse-Lautrec, such as many other artists
from his era, has ab endless interest in Absinthe, it was known as one of his favorite drinks
which inspired him to create his legendary paintings. Green fairy-our signature cocktail will
transport you back to the 20th century, a time of Bohemianism and creativity, an age when
drinking Absinthe on the cobbled Parisian street at any time was acceptable. From the
bourgeoisie to the proletariat, everyone was sipping on the Green Goddess.
Họa sĩ thiên tài Henri de Toulouse-Lautrec, và cùng nhiều họa sĩ khác cùng thời, có sự
yêu thích tuyệt đối với Absinthe, đây được xem như loại đồ uống truyền cảm hứng cho
những sáng tác độc đáo của ông. "Nàng tiên xanh" sẽ đưa bạn về thế kỉ 20, thời gian
của những người Bohemian và sự sáng tạo.

ABSINTINY

GREEN FAIRY

APPLESINTHE

ABSINTHE SOUR

DEAD MAN'S MULE

BABY ONE MORE TIME

DEATH IN THE AFTERNOON

Martini Rosso, Absinthe & Angostura.

Hemingway's favorite of Absinthe & sparkling wine.

Created in 1999 by Alex Kammerling from London this moreish cocktail is
composed with Absinthe, apple syrup, apple juice, lemon juice & syrup.

Strong in every respect this beverage includes Absinthe, cinnamon syrup,
orange syrup & squeezed lime topped with ginger ale.

An unique flavour made from Absinthe, squeezed lemon, cold water,
Angostura bitters & egg white.

Created by Hotel de L'Opera's bar maestro, Ms.Huyen, this intriguing 
Absinthe cocktail, which uses 69% degree proof Absinthe, along with a splash 
of ginger ale & a touch of lime, will certainly leave you begging for more.

A touch of sour for the Absinthe lovers composed with Absinthe, squeezed
lemon & egg white

Vị chua được tạo ra từ nước cốt chanh, rượu Absinthe, nước lọc đá, một vài giọt
đắng Angostura & lòng trắng trứng.

Đây là thức uống yêu thích của nhà văn Hemingway được pha trộn giữa rượu
Absinthe & rượu vang nổ.

Được sáng tạo bởi Chị Huyền - một trong những người pha chế giỏi nhất khách
sạn Hotel de L'Opera, loại cocktail hấp dẫn này được pha chế từ rượu Absinthe
69%, nước Ginger ale & chanh. Bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục sau khi uống loại
đồ uống này.

Sự pha trộn của rượu Absinthe, si rô quế, si rô cam, nước cốt chanh & một chút
nước Ginger ale.

Sự phá cách của rượu Absinthe khi được pha trộn với Martini Rosso & rượu đắng
Angostura.

Một chút vị chua  đến từ rượu Absinthe, nước cốt chanh & lòng trắng trứng sẽ làm
say mê những người yêu thích sự sáng tạo.

Được sáng tạo năm 1999 bởi Alex Kammerling sống tại London, thức uống này
bao gồm rượu Absinthe, táo chưng cất, nước táo, nước chanh & si rô táo xanh.

230,000

230,000

220,000

240,000

280,000

370,000

250,000

Price are in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT
Giá tính bằng VNĐ, Chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế



OLD DAYS

Made with Tequila, Cointreau & lemon juice.

Jim Beam, mint leaves & a touch of peach syrup.

Jim Beam & sweet Vermouth perfumed with Angostura bitters.

Great at any time this concoction is made with famous Grouse finest
whisky, Absinthe, squeezed lime & egg white topped with soda water

Mai tai is a perfect combination of Barcadi rum, amaretto, triple sec,
orange juice, pineapple juice & grenadine syrup.

A strong base of stolichnaya vodka, tomato juice, lemon juice, a dash
of hot pepper sauce, worcestershire sauce, salt, pepper & definitely
garnished with a celery stalk.

At La Fée Verte, the original recipe is followed: vodka, triple sec,
cranberry juice, lemon juice & grenadine syrup.

La Fée Verte also has a recipe for the "Gimlet cocktail": with lime
juice & Gordon's gin.

Barcadi light rum, mint leaves, lemon, brown sugar & topped up with soda.

Perfectly balanced with Old Lady's gin, Cointreau, Barcadi superior rum & Absinthe.

"Old Days" is a charming dalliance with the past and a real lesson in the evolution of
cocktails. With di erence, La Fée Verte employs the world's finest spirits & liqueurs to ensure
your taste of times past is matched with contemporary luxury.

Rượu Tequila, rượu Cointreau & nước cốt chanh.

Mai tai là sự kết hợp hoàn hảo của rượu Rum Barcadi, rượu mùi.

Rượu rum Barcadi, lá bạc hà, chanh, đường nâu & trộn với nước soda.

Một ly hoàn hảo được làm theo công thức: 1/4 là nước cốt chanh, 3/4 là rượu 
Gin Gordon, khuấy đều, phục vụ với  đá & vỏ chanh.

Đồ uống hòa quyện giữa rượu Jim Beam, rượu ngọt Vermouth & vị đắng của Angostura.

Rượu vodka Stolichnaya, nước cà chua, nước cốt chanh, muối tiêu  đen, nước cốt 
Worcestershire & trang trí bằng nhánh cần tây.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa rượu Jim Beam, bạc hà & trộn cùng chút si rô  đào.

Thức uống này là sự hòa quyện hoàn hảo giữa Gin Old Lady pha trộn với 
Cointreau, Barcadi cao cấp & rượu Absinthe.

Bạn có thể uống cả ngày thức uống được làm từ whisky Famous Grouse, rượu
Absinthe, nước cốt chanh & nước chanh, lòng trắng trứng với nước soda.

Tại quầy bar La Fée Verte, chúng tôi dùng công thức nguyên bản bao gồm rượu 
Vodka, triple sec, nước quả việt quất, nước cốt chanh & si rô Grenadine.

"Old Days" là một cách nói bay bướm trong quá khứ về quá trình phát triển của các loại cocktail. Với sự khác 
biệt mà nhân viên pha chế của Bar Nàng Tiên Xanh sẽ mang lại cho bạn những thức uống tinh tế bậc nhất & 
đồng thời cũng rất phù hợp với sự sang trọng hiện đại.

GIMLET

MAI TAI

WHITE LILY

MOJITO

MANHATTAN

MARGARITA

BLOODY MARY

COSMOPOLITAN

MORNING GLORY FIZZ

170,000

220,000

220,000

170,000

230,000

190,000

230,000

170,000

215,000

220,000

Price are in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT
Giá tính bằng VNĐ, Chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

MINT JULEP



NEGRONI

KAMIKAZE

CAIPIRINHA

BLING BLING

APPLE MARTINI

BLACK RUSSIAN

TOM COLLINS

FRENCH MARTINI

SINGAPORE SLING

LONG ISLAND ICE TEA

Stolichnaya vodka, Triple sec & lemon juice.

Stolichnaya vodka, apple juice & apple syrup

A dark mysterious drink of Stolichnaya vodka mixed with Kahlua.

Stolichnaya vodka, Gordon's gin, tequila, Bacardi rum, Triple sec & filled
with coke.

Gordon's gin, lemon juice and sugar, all vigorously mixed & filled with
soda water.

Gordon's gin, cherry liqueur, cointreau, benedictine, pineapple juice, lime
juice, grenadine syrup & a dash of Angostura bitter.

This not so French martini originally made with Chambord liqueur has been
updated with Gordon's gin, pineapple juice & raspberry liqueur

Facts: 2,000,000,000 liters of Cachaca are consumed per year just in Brazil…
We make it easy with lime & Sagatiba Pura Cachaca

Created in 2001 by Phillip Jeffrey at the GE Club in London, made with
raspberries, Stolichnaya vodka, sparkling wine & squeezed lime juice .

A well mix of Gordon's gin & sweet vermouth with a hint of Campari,
garnished with orange.

The ""It's Toasted"" selection refers to an unusual ever-changing orgy of the world's most daring cocktail
indulgences from around the globe. The La Fée Verte team adopts a truly post-morden stance for this
denouement, taking these influences and warping them into a playful bohemian experience.

Rượu vodka Stolichnaya, Triple sec & nước cốt chanh

Đây là sự pha trộn giữa rượu vodka Stolichnaya, nước táo & si rô táo.

Rượu gin, rượu ngọt Vermouth một chút Campari, trang trí bằng cam tươi.

Sự pha trộn tuyệt vời từ rượu gin Gordon's với nước cốt chanh, đường & nước soda.

Công thức nguyên bản có rượu gin Gordon's, rượu mùi sơ ri, Cointreau, benedic- 
tine, nước dứa, nước chanh, si rô grenadine & một chút rượu  đắng Angostura.

Vào cuối những năm 1940, người nhân viên pha chế tên là Đồ uống màu đen bí 
hiểm từ Vodka Stolichnaya với rượu Kahlua thật thích hợp vào lúc  đó.

Đây không thực sự là loại Martini nguyên bản kiểu Pháp được làm từ rượu mùi Chambord 
mà đã được thay thế bằng rượu gin Gordon's, với nước dứa & si rô quả mâm xôi.

Thành phần chính của loại đồ uống này là rượu vodka Stolichnaya, gin Gordon's, 
Tequila, Rum Bacardi, Triple sec & trộn với Côca côla.

Có một thực tế là chỉ riêng ở Brazin, khoảng 2 tỷ lít rượu Cachaca  được tiêu thụ 
hàng năm… và ở đây chúng tôi cũng sẽ phục vụ bạn với một công thức đơn giản 
của rượu.

Được tạo ra năm 2001 bởi Phillip Jeffrey ở câu lạc bộ GE thành phố London, 
thành phần gồm có rượu vodka Stolichnaya, rượu vang nổ & nước cốt chanh 

It's Toasted"" là bộ sưu tập các loại  đồ uống trên thế giới dành riêng cho những người ưa thích sự chuếnh choáng mà 
men say mang lại. Các nhân viên pha chế của Bar Nàng Tiên Xanh sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoang dã của người 
Bohemieng thông qua bộ sưu tập này.

270,000

230,000

220,000

230,000

180,000

340,000

220,000

230,000

220,000

230,000

IT'S TOASTED

Price are in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT
Giá tính bằng VNĐ, Chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế



BLANC CASSI

PINA COLADA

TEQUILA SUNRISE

APERITIVO SPRITZ

Summer Memories 

TURQUOISE DAIQUIRI

Kahlua,baileys ,cointreau

Vodka ,malibu,coconut cream ,lime ,sugar

Raspberry syrup & sparkling wine.

Crème de Cassis & sparkling wine.

Crème de Mure & Sauvignon Blanc.

Crème de Cassis & Sauvignon Blanc.

Crème de Cassis & Cabernet Sauvignon

Prosecco, Aperitivo, soda & a slice of orange.

Red wine or white wine, orange, apple, mango, passion, sugar

At La Fée Verte, you will get the original recipe which is a combination of
Bacardi rum, Malibu liquor coconut cream & pineapple juice.

Once you turn turquoise, you never go back! Bacardi superior rum,
Cointreau, Blue Curacao, lime juice & pineapple juice.

The Tequila Sunrise is a perfect combination of Jose Cuervo tequila with
orange juice & grenadine syrup.

“Félix dans tous ses états" is a wink to Mr Félix Kir (1876-1968) Mayor of Dijon in Burgundy
popularized the drink by o ering it at receptions to visiting delegations. Originally called "blanc-cassis"
the Kir is probably the most popular aperitif in all the café bars of France.

Si rô quả mâm xôi pha trộn với rượu vang nổ.

Rượu vang nổ, aperitivo, nước soda & lát cam.

Si rô Crème de cassis pha trộn với rượu vang nổ.

Crème de Mure & rượu vang trắng Sauvignon Blanc.

Si rô Crème de Cassis pha trộn với rượu vang trắng Sauvignon Blanc.

Si rô Crème de Cassis pha trộn với rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon.

Đây là sự pha trộn tuyệt hảo giữa rượu tequila Jose Cuervo với nước cam & si rô 
grenadine.

Ở quầy bar Nàng Tiên Xanh, bạn sẽ được phục vụ loại cocktail nguyên bản này 
với sự hòa quyện của rượu Rum Bacardi, rượu Malibu nước cốt dừa & nước dừa.

Khi đã thử loại cocktail này bạn sẽ nhớ mãi. Công thức gồm có rượu rum Bacardi
cao cấp, rượu Cointreau, si rô blue curacao, nước cốt chanh & nước dứa.

"Félix dans tous ses états" gắn liền với Ngài Félix Kir (1876-1968), Thị trưởng của Quận Dijon vùng Burgundy 
người đã sử dụng đồ uống này để tiếp đãi các đoàn đại biểu khi họ đến thăm, nguyên thủy gọi là "Blanc-cassis"  
đây là loại đồ uống khai vị rất thông dụng trong các quán bar và cà phê tại Pháp.

300,000

220,000

200,000

350,000

235,000

350,000

280,000

220,000

230,000

220,000

230,000

230,000

230,000

FÉLIX DANS TOUR SES ÉTATS

Price are in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT
Giá tính bằng VNĐ, Chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

CARDINAL

KIR IMPERIAL 

KIR MURE

KIR ROYAL 

Sangaria

Jagger Bomb

B52

Jaggerminer ,redbull

Rượu Vodka, rượu Malibu, nước cốt dừa, nước chanh, đường

Rượu Jaggerminer, nước tăng lực bò húc

Rượu Kahlua, rượu Baileys, rượu Cointreau

Rượu vang đỏ hoặc rượu vang trắng, cam, táo, xoài, chanh dây, đường



BEERS

VODKA

TEQUILA

SOFT DRINK

MALT FRENCH WHISKY

TRADITIONAL LIQUOUR

SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

Hanoi
Heineken
Saigon 
Tiger crystal 
Draught Carlsberg 

Belvedere
Ciroc
Grey Goose
Ketel on Vodka 
Smirnoff Vodka Red 
Stolichnaya

Don Julio Tequila
Don Julio Reposado 
Jose curevo
Patron reposado silver 
Donjulio blanc
Cabo wabo

Amaretto Disaronno Originale 
Bailey's
Benedictine
Cachaca Sagatiba Pura 
Cointreau
Malibu
Midori 
Vaccari Sambuca
Jagermeister

Aberfeldy 12Y
Famous Grouse Finest
Glenfiddich Special Réserve 18Y 
Glenmorangie the Original 
Glenmorangie 25Y
Lagavulin 16Y
Laphroaig 10Y
Macallan 12Y
Macallan 15Y
Singleton of Glen ord 12Y 
Singleton of Glen ord 15Y 
Singleton 18Y
The Balvenie Doublewood 12Y 
The Balvenie Single Barrel 15Y

Coke, Diet Coke, Fanta, Ginger Ale 
Soda Water, Sprite, Tonic Water 
Redbull

Bellevoye Blue, Blended Malt Whisky de France, 
Finition Grain Fin

Bellevoye White, Blended Malt Whisky de France,
Finition Sauternes
Bellevoye Red, Blended Malt Whisky de France,
Finition Grand Cru

290,000

420,000 

290,000
250,000
180,000  
140,000
115,000
100,000

260,000 
100,000 
400,000 
265,000 

2,000,000 
710,000 
390,000 
330,000 
400,000 
200,000 
350,000 
450,000 
380,000 
600,000

110,000
110,000
150,000
140,000
110,000
110,000
110,000
120,000
120,000

380,000
500,000
120,000
450,000
380,000
270,000

4,000,000

5,700,000 

3,200,000
3,000,000
2,300,000 
 2,100,000
1,700,000
1,500,000

100,000
100,000
100,000
100,000
130,000

80,000

80,000

3,800,000 
1,400,000 
6,500,000 
3,200,000 

34,000,000 
12,000,000 
6,500,000 
5,500,000 
7,500,000 
3,100,000 
5,500,000 
7,800,000 
5,600,000 

10,200,000

1,600,000
1,600,000
2,700,000
2,200,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
2,000,000
2,200,000

6,000,000
8,800,000
2,000,000
8,000,000
6,000,000
4,600,000

4cl

4cl

4cl

4cl

4cl

Bottle

Bottle

Bottle

Bottle

Bottle

Price are in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT
Giá tính bằng VNĐ, Chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

 330,000  4,500,000



RUM

DIGESTIVES

BOURBON

EAUX DE VIE 

APERITIF AND BITTERS

BLENDED SCOTCH WHISKY

Jim Beam 
Jack Daniels
Marker's Marker

Bombay Sapphire
Gordon's
Hendrick's
Tanqueray
Tanqueray No10
Royal Sedang
Roku Gin

Grappa Tignanello

Absinthe
Aperitivo
Campari
Martini Rosso, Binaco or Dry 
Ricard

Akashi Red
Akashi Black
Canadian Club 12 YO Classic 
Castle Morgan
Chivas 12Y
Dewar's 12Y
Dewar's 18Y
Johnnie Walker Red Label 
Johnnie Walker Black Label 
Johnnie Walker Gold Réserve 
Johnnie Walker Blue Label 
Johnnie Walker King George V 
Johnnie Walker XR 21 75cl 
Johnnie Walker Platinum
J&B

Camus Borderies XO
Camus Cuvée
Hennessy VS
Hennessy VSOP
Remy Martin VSOP

Eaux de vie Massenez Poire Williams

Bacardi Gold
Bacardi Superior
Pampero Blanco
Zacapa XO
Zacapa 23 years
Captain Morgan Rum
Cachaca, Thoquino, Brasil
Cachaca Sagatiba Pura

170,000 
110,000 
110,000 
95,000 

105,000 

210,000

120,000 
120,000 
90,000 
650,000 
340,000 
130,000

  

240,000 
240,000 
180,000 
110,000 
160,000
150,000 
290,000 
130,000 
150,000 
230,000 
550,000 

3,100,000 
600,000 
300,000 
90,000

240,000

993,000
11,692,000

200,000
350,000
330,000

130,000 
90,000 

220,000 
120,000 
250,000 
250,000
250,000

95,000 
195,000
270,000

2,200,000
1,900,000
1,300,000
2,100,000
1,700,000 

3,500,000

1,500,000 
1,500,000 
1,050,000 

10,500,000 
5,100,000
1,600,000

  

2,500,000 
2,500,000 
3,000,000 
1,800,000 
2,700,000 
2,600,000
5,000,000 
2,000,000 
2,600,000 
4,000,000 
9,500,000 

48,000,000 
10,000,000 
5,000,000 
1,450,000

3,800,000

17,800,000
210,000,000 

3,060,000 
6,090,000 
5,610,000

2,100,000
1,400,000
3,500,000
2,000,000
4,000,000
3,000,000
4,200,000

1,500,000
3,500,000
4,500,000

4cl

4cl

4cl

4cl

4cl

4cl

4cl

4cl

Bottle

Bottle

Bottle

Bottle

Bottle

Bottle

Bottle

Bottle

Price are in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT
Giá tính bằng VNĐ, Chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

GIN

GRAPPA

140,000
140,000

2,200,000
2,200,000



MOCKTAILS

HEALTHY CORNER

ANTI-AGING

APPLE AND GINGER

Apple, lychee syrup, soda water

Blend of apple, carrot & ginger

Apple juice, lemon juice & ginger

Banana, yoghurt & grenadine syrup

Sprite, lemon juice & grenadine syrup

Orange juice, peach juice & grenadine syrup

Pineapple juice, coconut cream & crushed ice

A Blend of banana, yoghurt, honey & lime juice

Chocolate ice cream, milk, whispping cream, condensed milk

Watermelon, pineapple, apple, banana, mango, condensed milk & yogurt

Cucumber, orange, watermelon, mint leaf & mineral water

Banana, mango, sugar syrup, grenadine syrup & crushed ice

Pineapple, passion fruit, lemon juice, sweet milk & sugar syrup

Orange juice, pineapple juice, lemon juice, grenadine syrup & soda water

Kem sô-cô-la, sữa, kem tươi, sữa đặc

Nước dứa, nước cốt dừa & đá bào

Nước táo, nước chanh, gừng tươi

Sprite, nước chanh & si rô grenadine

Nước cam, nước đào, si rô grenadine

Pha trộn giữa nước táo, nước cà rốt với gừng

Chuối, xoài, nước đường, si rô grenadine & đá bào

Dưa hấu, dứa, táo, chuối, xoài, sữa đặc & sữa chua 

Dưa chuột, cam, dưa hấu, là bạc hà & nước khoáng

Pha trộn giữa chuối, sữa chua, mật ong với nước chanh

Nước cam, nước dứa, nước chanh, si rô grenadine, nước soda

Nước dứa, nước chanh leo, nước chanh, sữa đặc & nước đường

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

140,000

160,000

Price are in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT
Giá tính bằng VNĐ, Chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

Chuối, sữa chua, si rô grenadine

Nước táo, si rô vải, nước soda

BANANA CUTE

BIG WAVE SURFACE

FRUIT YOGURT

LITTLE SUNSHINE

MIXED SEASONS

SHIRLEY TEMPLE

TROPICAL SMOOTHIES 

VIRGIN PINA COLADA  

APPLE SPARKLING

CHOCOLATE MILKSHAKE

DETOX 

ENERGY



SPARKLING WATER

FASHIONABLE TEAS

MINERAL STILL WATER

COFFEE & HOT CHOCOLATE

FRESH SEASONAL FRUIT JUICES

Mango, Watermelon, Orange, Pineapple, Lemon, Apple
Xoài, Dưa hấu, Cam, Dứa, Chanh, Táo

Alba 450ml
Evian 330ml  
Lavie 450ml

Alba 450ml
Perrier 330ml
Perrier 750ml
San Pellegrino 500ml 
San Pellegrino 1000ml

Almond Rose tea, Blue berry tea, Oolong tea
Peppermint tea, Lychee tea, lotus tea

Vietnamese Coffee, Espresso, Regular, Cappuccino, Amricano Coffee
Café Latte, Hot chocolate, Mocha coffee
Coconut Coffee

90,000 
115,000 
220,000 
145,000 
190,000

125,000

115,000

90,000 
155,000
80,000

120,000
120,000
120,000

115,000

The Original Earl Grey

Pure Chamomile Flowers

Natural Ceylon Ginger Tea

Brilliant English Breakfast

Green Tea with Jasmine Flowers

A gentle, relaxing herbal tea with an uplifting aroma reminiscent of apples.

A rich, strong brew, enhanced with oil of Bergamot, offering a very distinctive & 
unique flavor.

A pronounced sharp flavor, perfectly balanced with a high grown Ceylon Tea to
offer a delicious & refreshing spice tea.

A bright and bold morning tea. Perfectly rounded, with body, strength, colour
and pungency representing the essence of a fine Ceylon tea.

Trà nhài, đẹp tinh tế với màu vàng dịu & hương nhài.

Hương thơm sắc nét, cân bằng & tươi mới được sản xuất tại vùng cao nguyên 
của Srilanka.

Trà hoa Cúc, một sự thanh mát, nhẹ nhàng của trà thảo mộc với sự thăng hoa 
của hương táo.

Trà Anh, một loại trà đậm đà hương thơm, tròn vị, đặc trưng của vùng Srilanka.

Price are in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT

A rich and strong brew, enhanced with oil of Bergamot and o ering a very distinctive & 
unique flavor.

Giá tính bằng VNĐ, Chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

Rất đậm đà, được bỏ thêm dầu của Bergamot đã tạo ra một hương vị rất đặc biệt 
& độc đáo.

FLAVOR TEA

Trà hoa hồng hạnh nhân, trà việt quất, trà ô long, trà bạc hà, trà vải, trà sen

OUR BE LOVE SUMMER
Almond rose tea, watermelon tea,longan, honey, lime, crushed ice
Trà hoa hồng hạnh nhân, trà dưa hấu, long nhãn, mật ong, chanh, đá bào

150,000


