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Việc đầu tiên cần suy nghĩ khi mở quán là sử dụng cafe cao

cấp. Cafe ngon, bạn sẽ có khách hàng. Nếu sử dụng cafe giá

rẻ, loại cafe chất lượng kém, bạn sẽ không có khách, và

không có bất cứ lợi nhuận nào. Bạn đầu tư vài trăm triệu,

nhưng chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ tiết kiệm bằng cafe giá rẻ, và

bạn đánh mất luôn cơ hội phát triển quán cafe của mình.

Cafe không ngon thì mọi thứ sẽ chấm hết.

Ngay từ đầu, hãy sử dụng cafe chất lượng cao. Cafe chất

lượng cao mà không có khách thì cafe giá rẻ không thể có

khách. Chiến lược này không có gì là bí mật, nhưng nhiều

người lại bỏ qua. Nhưng bạn sẽ không bỏ qua nó chứ ?
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Công thức

02 shot espresso - 16g cafe

5g đường

Cách làm

Pha espresso. Thêm đường, khuấy đều.

Cho cafe và đá vào bình lắc, lắc nhẹ 4-5

nhịp để ly cafe lạnh.

Đen đá là món cafe được bán
nhiều nhất. Để pha cafe đen
đá ngon, bạn cần có dòng
cafe gu mạnh, đắng, hậu vị
sâu như Mr. Black 3 hoặc Mr,
Black 5 nếu bạn bán ở trung
tâm thành phố. Dòng Mr.
Black 5 làm từ 5 loại hạt cafe
nên có hương vị cực kỳ
phong phú, giúp bạn đánh
bại mọi đối thủ.

CAFE
ĐEN ĐÁ

Giá thành

16g cafe Mr. Black 3 = 3.840đ

5g đường = 100đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 5.940đ

----

16g cafe Mr. Black 5 = 5.600đ

5g đường = 100đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 7.700đ

Lưu ý 

Không dùng cây tạo bọt để đánh bọt

cafe, sẽ làm cafe nhạt đi.

Nếu dùng nước đường, cafe nhạt hơn

so với dùng đường hạt.

Có thể pha cafe vào shaker, sau đó

thêm đường và vừa khuấy đường vừa

ngâm shaker trong đá để cafe nguội

bớt. Sau đó cho đá vào lắc nhẹ.



Công thức

02 shot espresso - 16g cafe

25ml sữa đặc

Cách làm

Pha espresso. Thêm sữa đặc vào ly,

khuấy đều. Cho cafe và đá vào bình lắc,

lắc nhẹ 4-5 nhịp để ly cafe lạnh.

Cafe sữa đá nổi tiếng với cả
Việt Nam và du khách nước
ngoài. Khách hàng uống cafe
sữa nhiều nhất là những
khách hàng làm việc văn
phòng, hoặc sinh viên, phụ
nữ, khách du lịch nước ngoài.
Cafe sữa ngon cần có loại
cafe thơm, nhẹ, vị phong phú
như Mr. White 3 hoặc       
 Mr. White 5.

CAFE
SỮA ĐÁ

Giá thành

16g cafe Mr. White 3 = 4.560đ

25g sữa đặc = 2.000đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 7.560đ

----

16g cafe Mr. White 5 = 7.280đ

25g sữa đặc = 2.000đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 11.280đ

Lưu ý 

Có thể pha sữa đặc với 10ml nước sôi

để sữa chín, có vị thanh hơn. Mỗi loại

sữa đặc có hương vị khác nhau.

Có thể pha cafe vào shaker, sau đó

thêm sữa đặc và vừa khuấy sữa đặc

vừa ngâm shaker trong đá để cafe

nguội bớt. Sau đó cho đá vào lắc nhẹ.



Công thức

02 shot espresso - 16g cafe

100ml sữa tươi nguyên kem

Cách làm

Pha espresso. Cho cafe và đá vào bình

lắc, lắc nhẹ 4-5 nhịp để ly cafe lạnh. Rót

sữa tươi lên trên cùng.

Cafe sữa tươi đang dần hình
thành xu thế đối với dân văn
phòng khu vực thành phố.
Khách uống cafe sữa tươi
thường thích vị thơm nhẹ,
không đắng, thường là gu cao
cấp. Nếu được bạn nên dùng
loại cafe có hương thơm
phong phú nhất là Mr. White
5. Nếu muốn mức giá bình
dân hơn có thể xem xét Mr.
White 3.

CAFE
SỮA TƯƠI

Giá thành

16g cafe Mr. White 5 = 7.280đ

100ml sữa nguyên kem = 3.200đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 12.480đ

----

16g cafe Mr. White 3 = 4.560đ

100ml sữa nguyên kem = 3.200đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 9.760đ

Lưu ý 

Sữa tươi nên để lạnh.

Sau khi khui và sử dụng, sữa tươi cần

đậy nắp kín ngay lập tức, để ngoài

không khí bình thường sữa sẽ bị chua.

Sữa tươi nguyên kem có độ béo cao

hơn. Nếu phục vụ khách Việt Nam, bạn

nên xem xét dùng sữa tươi có đường.



Công thức

02 shot espresso - 16g cafe

100ml sữa tươi nguyên kem

Cách làm

Pha espresso. Cho cafe và đá vào bình

lắc, lắc nhẹ 4-5 nhịp để ly cafe lạnh. Rót

sữa tươi lên trên cùng.

Khách hàng Việt Nam chưa
quen nhiều với hương vị cafe
socola. Nhưng đây là một
món phổ biến hàng đầu, bạn
cũng nên cân nhắc đưa vào
menu.
Cafe mocha bạn nên dùng
loại cafe ngọt hậu kéo dài và
có vị đắng đậm vừa phải, như
dòng Mr. Maroon 3 hoặc Mr.
Black 5.

CAFE
MOCHA

Giá thành

16g cafe Mr. White 5 = 7.280đ

100ml sữa nguyên kem = 3.200đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 12.480đ

----

16g cafe Mr. White 3 = 4.560đ

100ml sữa nguyên kem = 3.200đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 9.760đ

Lưu ý 

Sữa tươi nên để lạnh.

Sau khi khui và sử dụng, sữa tươi cần

đậy nắp kín ngay lập tức, để ngoài

không khí bình thường sữa sẽ bị chua.

Sữa tươi nguyên kem có độ béo cao

hơn. Nếu phục vụ khách Việt Nam, bạn

nên xem xét dùng sữa tươi có đường.



Công thức

02 shot espresso - 16g cafe

130ml sữa tươi nguyên kem

Bột socola trang trí

Cách làm

Đánh bọt sữa sau đó đổ vào ly. Pha

cafe và đổ vào chính giữa, cafe sẽ tự

động phân tầng. Rắc bột socola trang

trí lên trên cùng.

Nếu khách hàng là người làm
việc văn phòng, bạn không
thể bỏ qua món cafe nóng
này. Đặc biệt khu vực có
người nước ngoài, nhu cầu rất
lớn tương đương cafe sữa.
Bạn nên dùng loại cafe thơm
nhẹ, hương vị phong phú như
Mr.Maroon 5 hoặc Mr.White
5. Cafe làm từ 5 loại hạt có
hương vị rất uyển chuyển,
hương thơm sẽ bùng nổ
trong khoang miệng.

CAFE
LATTE

Giá thành

16g cafe Mr. Maroon 5 = 6.400đ

130ml sữa nguyên kem = 4.160đ

Bột socola = 200đ

Ly, ống hút = 1.800đ

Tổng cộng : 12.560đ

----

16g cafe Mr. White 5 = 7.280đ

130ml sữa nguyên kem = 4.160đ

Bột socola = 200đ

Ly, ống hút = 1.800đ

Tổng cộng : 13.440đ

Lưu ý

Có thể dùng bột quế, bột matcha, bột

hạnh nhân thay thế, làm đa dạng hơn.



Công thức

02 shot espresso - 16g cafe

15ml syrup vanilla

100ml sữa tươi nguyên kem

Sauce caramel trang trí

Cách làm

Cho syrup vanilla vào ly. Đánh bọt sữa

sau đó đổ vào ly nhẹ nhàng. Pha cafe

và đổ vào chính giữa, cafe sẽ tự động

phân tầng. Dùng sauce caramel trang

trí lên trên cùng.

Caramel Macchiato là một
món cafe nóng nổi tiếng và
hấp dẫn bởi vị ngọt. Phù hợp
với đối tượng khách làm việc
văn phòng sử dụng nhiều
máy lạnh.
Bạn nên dùng loại cafe thơm
nhẹ, hương vị phong phú như
Mr.Maroon 5 hoặc Mr.White
5. Cafe làm từ 5 loại hạt có
hương vị rất uyển chuyển,
hương thơm sẽ bùng nổ
trong khoang miệng.

CARAMEL
MACCHIATO

Giá thành

16g cafe Mr. Maroon 5 = 6.400đ

15ml syrup vanilla = 3.000đ

100ml sữa nguyên kem = 3.200đ

Sauce caramel = 1.000đ

Ly, ống hút = 1.800đ

Tổng cộng : 15.400đ

----

16g cafe Mr. White 5 = 7.280đ

15ml syrup vanilla = 3.000đ

100ml sữa nguyên kem = 3.200đ

Sauce caramel = 1.000đ

Ly, ống hút = 1.800đ

Tổng cộng : 16.280đ



Công thức

02 shot espresso - 16g cafe

15ml syrup vanilla

10g đường

100ml sữa tươi nguyên kem

Kem topping và sauce socola trang trí

Cách làm

Pha cafe cho vào cối xay sinh tố. Thêm

các nguyên liệu khác và đá, xay nhuyễn.

Đổ ra ly và trang trí với kem, sauce

socola ở trên cùng. 

Cafe đá xay là một thức uống
bắt buộc với mọi quán cafe
lớn. Bí quyết để làm món này
ngon là cafe phải thơm, sữa
béo, và phải đủ độ ngọt.
Bạn nên dùng loại cafe thơm
và có vị mạnh mẽ như  Mr.
Black 5 hoặc Mr. White
5  nếu khách là người nước
ngoài nhiều. Cafe làm từ 5
loại hạt sẽ chinh phục mọi
thực khách.

CAFE 
ĐÁ XAY

Giá thành

16g cafe Mr. Black 5 = 5.600đ

15ml syrup vanilla = 3.000đ

10g đường = 200đ

100ml sữa nguyên kem = 3.200đ

Kem và Sauce socola = 4.000đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 18.000đ

----

16g cafe Mr. White 5 = 7.280đ

15ml syrup vanilla = 3.000đ

10g đường = 200đ

100ml sữa nguyên kem = 3.200đ

Kem và Sauce socola = 4.000đ

Ly, đá, ống hút = 2.000đ

Tổng cộng : 19.680đ



Khoi Nghiep Cafe

CATIMOR

1 KG - 4.66 KG GIÁ : 470.000/KG
5 KG - 35 KG GIÁ : 420.000/KG
TRÊN 35 KG GIÁ : 400.000/KG

M Ù A  V Ụ 2 0 1 9 - 2 0 2 0

VÙNG TRỒNG
Cầu Đất - 1600M

PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN
100% trái chín mọng chế biến tự nhiên

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Không sử dụng thuốc diệt cỏ mà
trồng thêm cỏ để tạo sự đa dạng
sinh học cho vườn cafe. Hướng tới
organic. Phương pháp chế biến thân
thiện với môi trường.

CAFE CHÍN MỌNG
N Â N G  C A O  C H Ấ T  L Ư Ợ N G  C A F E  V I Ệ T  N A M  -  G Ó P  P H Ầ N  B Ả O  V Ệ  M Ô I  T R Ư Ờ N G


