
 
 
 
 

An Lam Retreats Saigon River 
21/4 Trung Street, Vinh Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province 

E: rsvn.sr@anlam.com   T: (+84) 0274 378 5555   E: www.anlam.com 

ẨM THỰC TẠI AN LÂM RETREATS SAIGON RIVER  
 
Hành trình ẩm thực tại An Lâm Retreats Saigon River mang đến những món ăn và thức uống 
được chế biến từ các nguyên liệu tinh túy của tự nhiên, cộng hưởng với tâm thành và sự tài 
hoa của người đầu bếp, làm nên những trải nghiệm hương vị không thể nào quên.  
 
Với 1 nhà hàng, 1 quầy bar và hầm rượu wine cellar mang nét đặc trưng và màu sắc riêng, các 
vị khách khi tới đây không những bị mê hoặc bởi không gian bình yên, ngập tràn sắc xanh mà 
còn bởi những món ngon với hương vị rất riêng.  
 
Không những vậy, những địa điểm trải nghiệm ẩm thực độc đáo được cá nhân hóa theo sở 
thích và khẩu vị của các vị khách sẽ khiến kỳ nghỉ thêm phần đáng nhớ.  
 
NHÀ HÀNG SEN 
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết của hoa sen, nhà hàng Sen mang đến một 
không gian nơi thực khách có thể trải nghiệm một nền ẩm thực đa sắc của Việt Nam và thưởng 
ngoạn khung cảnh bình yên của thiên nhiên, đất trời. Các đầu bếp tại đây luôn dành sự ưu ái 
cho những nguyên liệu địa phương theo mùa tươi ngon, cộng hưởng với sự tài hoa và niềm 
đam mê bất tận dành cho ẩm thực Việt. Vì thế, hương vị truyền thống không những được lưu 
truyền mà còn được biến đổi một cách tinh tế khi kết hợp với kĩ thuật chế biến Tây phương. 
 
SEN BAR  
Thưởng thức ly rượu sâm panh mát lạnh cùng hương vị thơm ngon của canapés và phóng tầm 
mắt ra xa, ngắm nhìn vẻ đẹp hiền hòa hai bên bờ sông Sài Gòn. Âm thanh của những chiếc tàu 
gỗ trên sông khiến khung cảnh cuối ngày trở nên thật sinh động và đời thường. 
 
WINE CELLAR 
Wine Cellar nuông chiều những vị khách khó tính nhất với bộ sưu tập các dòng rượu vang cao 
cấp cổ điển phiên bản giới hạn chỉ có tại hầm rượu của An Lâm Retreats Saigon River. Hãy để 
các chuyên gia của chúng tôi đưa bạn vào hành trình khám phá những hương vị đậm đà đầy lôi 
cuốn được kết tinh qua quá trình lưu trữ lâu năm.  
 
DINING EXPERIENCE 
Để trải nghiệm thêm phần đặc biệt, các chuyên gia ẩm thực tại An Lâm Retreats Saigon River 
đã chuẩn bị những khu vực độc đáo dành riêng cho bữa ăn tối lãng mạn bên hồ bơi trong ánh 
nến lung linh, dưới bầu trời sao ở cầu tàu, hay tiệc nướng ngoài trời ngay tại villa. Mọi địa điểm 
đều được cá nhân hóa và không bị bó buộc trong bất kỳ cung cách chế biến hay không gian 
thưởng thức.  
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:  
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