G?o T?m

?

G?o t?m H?ng Liên

Hi?u ???c nhu c?u th??ng th?c các món c?m t?m C?n Th?, c?m t?m Sài Gòn, FAS Vi?t Nam ?ã tìm tòi và mong mu?n gi?i thi?u t?i quý khách 02
dòng s?n ph?m g?o t?m ???c ch? bi?n t? m?, công phu, v?a ??m b?o ?úng ch?t l??ng v?a ??m b?o ATVSTP.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Khi xã h?i ngày
càng phát tri?n, ?n c?m không
ph?i ch? ?? ?áp ?ng nhu c?u ?n
no m?c ?? mà là m?t ngh?
thu?t th??ng th?c và tr?i nghi?m
v?n hóa. C?m t?m c?a ng??i
Vi?t ?ã ???c Châu Á tôn vinh vì
giá tr? ?m th?c ??c s?c v?n có
c?a nó.
Vì v?y th??ng th?c các món
c?m t?m Sài Gòn,c?m t?m C?n
Th? là s? c?m nh?n món ?n
tinh th?n v?a ??m ch?t v?n hóa
c?a nh?ng ng??i con mi?n
Trong v?a c?m nh?n s? tinh t?
t? h??ng v? c?a m?i th?c ??n.
Hi?u ???c nhu c?u ?ó FAS Vi?t
Nam ?ã tìm tòi và mong mu?n
gi?i thi?u t?i quý khách hàng 02
dòng s?n ph?m g?o t?m ???c
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ch? bi?n t? m?, công phu, v?a
??m b?o ?úng ch?t l??ng v?a
??m b?o an toàn th?c ph?m
tr??c khi các ??u b?p th? hi?n
tài n?ng ?? ph?c v? th?c khách
t?i nhà hàng.
T?m C?n Th?: là dòng g?o
t?m ???c ch?n l?c t? các s?n
ph?m thóc lúa có tính khô, r?i,
dùng v?a n??c. Sau khi xay chà
làm s?ch, g?o ???c ?ánh giá
th?y ph?n và phân lo?i ?óng
bao riêng bi?t. C?m t?m n?u
th? ph?i r?i, không quá dính
nh?ng ?n l?i không ???c khô.
S?n ph?m r?t thích h?p v?i s?
thích và cách ?n c?a ?a s?
ng??i C?n Th?, ??c bi?t v?i món
C?m t?m gà ho?c n??ng s??n
bì.
T?m H?ng Liên D?o: là dòng
g?o t?m Sài Gòn, khi n?u cùng
món c?m cho v? d?o bùi, th?m
l?ng, ch?t c?m ng?t mát tr?ng
ng?n cùng v?i v? ??m ?à c?a
các món ?n ??c tr?ng ?i kèm
nh? s??n, bì, tr?ng ?p la...
Quý khách Hà Thành s? không
khó khi tìm ??n nh?ng ??a ch?
??i tác uy tín t?i Hà N?i ?? th?
h?n th? giãn trong không gian
nhà hàng v?i nh?ng món ?n
bình d? nh?ng không kém ph?n
sang tr?ng và r?t ??c ?áo nh?:
C?m T?m X?a,, Ali C?m T?m
C?n Th?,...
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