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Nova F&B - Mảng kinh doanh, quản lý và vận hành các thương hiệu đẳng 
cấp quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng và quầy uống (F&B) thuộc tập 
đoàn Nova. Với tầm nhìn trở thành điểm đến hàng đầu của ngành ẩm thực và 
giải trí, Nova F&B mang đến những trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật đa văn 
hóa đặc sắc cho du khách trong và ngoài nước với hệ thống chuỗi nhà hàng, 
cà phê,... phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Nỗ lực đem đến thị trường những trải nghiệm hoàn toàn mới, chúng tôi liên 
tục xây dựng nhiều thương hiệu và sản phẩm mang tính biểu tượng cao do 
chính Nova F&B nghiên cứu và phát triển. Các mô hình kinh doanh đã gặt 
hái nhiều thành công trong thời gian bao gồm Saigon Casa Café (chuỗi cà 
phê đặc trưng cho Sài Gòn), Marina Club Vũng Tàu (nhà hàng - cà phê - 
lounge), The Dome Dining & Drinks (nhà hàng Châu Âu), Dynasty House 
(nhà hàng Lẩu & Dimsum Hong Kong), Au Lac do Brazil (nhà hàng thịt nướng 
phong cách Brazil), Cà Phê Cô Ba Rooftop... Trong tương lai, Nova F&B sẽ 
cho ra mắt hàng loạt mô hình độc đáo khác hứa hẹn gây tiếng vang lớn trên 
thị trường: The Shark Restaurant (nhà hàng với thiết kế độc đáo như một hàm 
cá mập thuộc dự án Novaworld Hồ Tràm), Waterfall Café & Lounge (Cà phê - 
Lounge trong hang động dưới thác nước tại Novahill Mũi Né), Number 1 
Beach Club, Rosé Lounge, KOKO Island, MOJO Coffee,... 

Song song đó, Nova F&B cũng nhượng quyền và hợp tác với nhiều thương 
hiệu F&B quốc tế: JUMBO Seafood (Singapore), Crystal Jade Palace (Singa-
pore), Gloria Jean’s Coffees (Úc), Mango Tree (Thái Lan), Seorae, Lotteria 
(Hàn Quốc), Hotpot Story, Khao Lao, ThaiExpress (Redsun-ITI Corpora-
tion),... góp phần đưa các dự án Bất Động Sản của Tập đoàn Nova trở thành 
điểm đến vui chơi, giải trí và ẩm thực hàng đầu Việt Nam và khu vực châu Á.

Với tầm nhìn và sứ mệnh của mình, Nova F&B sẽ cùng Tập đoàn Nova tập trung khai thác 
và vận hành hiệu quả các Tổ hợp dự án của Tập đoàn với những mô hình nhà hàng đặc 
sắc nhất, những kiến trúc ẩm thực độc đáo chưa từng có tại Việt Nam, những thương hiệu 
ẩm thực hàng đầu châu Á và thế giới.

Điểm đến hàng đầu của ngành ẩm thực

SỨ MỆNH
1.Mang đến những trải nghiệm về văn hoá, nghệ thuật
   ẩm thực đặc sắc của Việt Nam và Thế giới
2.Tạo giá trị cho hệ sinh thái Tập đoàn Nova

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
* Hiệu quả 
* Chính trực 
* Chuyên nghiệp  

I. GIỚI THIỆU

TẦM NHÌN
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Huyền thoại ẩm thực hải sản Singapore 
JUMBO SEAFOOD

JUMBO Seafood Vietnam là nhà hàng nhượng 
quyền độc quyền tại Việt Nam từ thương hiệu 
JUMBO Seafood Singapore. Với công thức 100% bí 
truyền, nguyên liệu tinh chọn tươi sạch cùng bếp 
trưởng hơn 30 năm kinh nghiệm, JUMBO tự hào 
mang đến huyền thoại ẩm thực hải sản Singapore 
cùng không gian sang trọng bậc nhất Sài Gòn.

II. CÁC THƯƠNG HIỆU NOVA F&B ĐANG SỞ HỮU
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MARINA CLUB
Nhà hàng hải sản ven biển
đón hoàng hôn đẹp nhất Vũng Tàu

Marina Club Nhà hàng – Cafe – Lounge sở hữu 
không gian kiến trúc Địa Trung Hải ấn tượng cùng 
thực đơn phong phú từ nguồn hải sản tươi ngon 
của địa phương. Một địa điểm lý tưởng để thưởng 
thức đại tiệc hải sản đặc sắc cùng bạn bè, gia đình 
và ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất Vũng Tàu.
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THE DOME
Trải nghiệm ẩm thực trong
không gian quý tộc Châu Âu

MANG NÉT ĐIỆN ẢNH VÀO ẨM THỰC

Với nội thất được trang hoàng với mái vòm 
cong cổ kính, đèn chùm pha lê ấm cúng 
đến bộ sưu tập rượu vang hảo hạng, một 
châu Âu tráng lệ giờ đây đã được tái hiện 
giữa trung tâm Sài Gòn. The Dome Dining 
& Drinks sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực 
Châu Âu tinh tế với những nguyên liệu 
được lựa chọn kỹ lưỡng, xứng đáng là một 
lựa chọn hoàn hảo để gặp gỡ đối tác và 
những người thân yêu của quý khách hàng.
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DYNASTY HOUSE
Ẩm Thực Hồng Kông Vì Sức Khỏe 

Kế thừa những tinh hoa ẩm thực từ xứ Hương 
Cảng, Dynasty House là nhà hàng phong cách 
Hồng Kông độc đáo với không gian mang cảm 
hứng vương triều kết hợp cùng lối kiến trúc 
đương đại.
Dưới bàn tay của các đầu bếp tài hoa, nguyên 
liệu bổ dưỡng, gia vị thảo mộc phong phú và 
những quy tắc khắt khe: nước lẩu được nấu mới 
mỗi ngày, nguyên liệu thả lẩu tươi, tuyệt đối 
không sử dụng bột ngọt hay chất bảo quản mang 
lại trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp cùng
lợi ích sức khỏe tuyệt vời.
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CRYSTAL JADE
PALACE
Nhà hàng Quảng Đông đạt sao Michelin danh giá

Là một trong những chuỗi nhà hàng danh tiếng 
nhất Châu Á, Crystal Jade Palace phục vụ ẩm 
thực Quảng Đông tinh túy với nguyên liệu hải 
sản chất lượng, hơn 25 loại dimsum và hàng 
loạt tuyệt phẩm ẩm thực độc đáo từ các đầu bếp 
chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Trải 
nghiệm ẩm thực tuyệt vời kết hợp cùng không 
gian sang trọng, hiện đại nhưng vẫn đậm nét 
truyền thống văn hóa Trung Hoa.

II. CÁC THƯƠNG HIỆU NOVA F&B ĐANG SỞ HỮU
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AU LAC DO BRAZIL
Nhà Hàng Thịt Nướng Phong Cách Brazil Đầu Tiên Và Duy Nhất Tại Sài Gòn

Au Lac do Brazil được thành lập từ năm 2003, tự hào là nhà hàng đầu tiên và duy nhất mang ẩm thực 
truyền thống Brazil đến Việt Nam. Tận hưởng chuyến hành trình ẩm thực đến xứ sở Samba xinh đẹp 
cùng đại tiệc buffet thịt nướng phong cách Brazil - Churrasco với những xiên thịt thơm lừng, vàng ruộm 
nóng hổi được các passador điêu luyện phục vụ ngay tại bàn.
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SAIGON CASA CAFÉ
Thực đơn của một Sài Gòn năng động

CÓ MỘT SÀI GÒN THẬT KHÁC

Saigon Casa Café - chuỗi cà phê lấy cảm 
hứng từ "một Sài Gòn thật khác". Thực đơn 
đa dạng từ điểm tâm kiểu Âu đến những món 
ngon đậm chất Việt. Không gian độc đáo pha 
trộn giữa vẻ đẹp hiện đại và nét truyền thống 
Á Đông. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để 
thỏa sức thể hiện sự #khác của mình, Saigon 
Casa Café chính là dành cho bạn.
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CÀ PHÊ CÔ BA
Tái hiện ký ức Sài Gòn xưa

TẦNG THƯỢNG TÁI HIỆN KÝ ỨC SÀI 
GÒN XƯA

Tọa lạc trên lầu 5, số 2 Đồng Khởi Quận 
1, Cà Phê Cô Ba Rooftop là tiệm cà phê 
cổ giữ trọn nét đẹp Sài Gòn xưa giữa 
lòng thành phố hiện đại. Ngoài cà phê 
thơm, trà thanh mát và các món điểm 
tâm thuần Việt mộc mạc, tiệm đặc biệt 
còn là nơi tái hiện hoàn hảo nhịp sống 
phồn hoa những năm tháng xưa với tầm 
nhìn ra sông Sài Gòn đắc địa và không 
gian hoài niệm hiếm có.
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PHINDELI CAFÉ
Phindeli là chuỗi cà phê được lấy cảm hứng từ 
cà phê phin - không chỉ là 1 cách pha chế cà 
phê mà còn chứa đựng cả nét văn hóa đặc 
trưng của nhiều thế hệ người Việt Nam. Phin-
deli Café muốn mang nét đặc trưng cùng tách 
cà phê phin người Việt gìn giữ bấy lâu phát 
huy và vươn xa thế giới.
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MOJO - Boutique Coffee 
Mojo - Boutique Coffee thuộc Nova F&B, toạ lạc ngay tại vị 
trí trung tâm Sài Gòn với thiết kế mang đậm dấu ấn Châu 
Âu bán cổ điển. Nếu bạn đang tìm kiếm chốn dừng chân 
cho những buổi chiều gặp gỡ bạn bè thân mật, tiếp đón đối 
tác hoặc đơn giản là một khoảng lặng tinh tế giữa thành 
phố tấp nập, chắc hẳn Mojo - Boutique Coffee sẽ là một 
trong những điểm đến sang trọng lý tưởng đẳng cấp bậc 
nhất Sài Gòn.



ROSÉ - Brasserie
Rose Brasserie - nơi mang đậm nét văn hoá Châu Âu, giao thoa giữa 
nhịp sống vội vã của Sài Gòn và nét tinh tế nhẹ nhàng của Pháp. Lấy 
cảm hứng từ mô hình truyền thống phục vụ cả ngày tại đất nước của 
sự lãng mạn, Rose Brasserie là phiên bản nâng cấp đem lại trải 
nghiệm đa giác quan đến từ không gian sang trọng, thực đơn đa dạng 
từ món ăn, đến cocktail bar, âm nhạc kết hợp nghệ sĩ DJ Á-Âu. Với hy 
vọng trở thành địa điểm “thu hút bậc nhất Sài Gòn”, Rose Brasserie là 
điểm đến lý tưởng dành cho tất cả mọi người.
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BROADWAY
by Sai Gon
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VIET KITCHEN
Nhà hàng món ăn
truyền thống Việt Nam

FOOD TRAIN
Chuyến tàu ẩm thực

SHARK
Nét đẹp bên trong hàm cá mập

KOKO ISLAND

WATERFALL
Ứng dụng từ nét đẹp ruộng bậc thang Việt Nam
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Gà rán truyền thống Hàn Quốc

Nhà hàng BBQ truyền thống
nổi tiếng Hàn Quốc

Nhà hàng sang trọng
phong cách Thái

Cafe phong cách Thái

Nhà hàng Thái dành cho giới trẻ

Nhà hàng resort Thái

Sự trở lại của thương hiệu
café từ nước Úc

III. CÁC THƯƠNG HIỆU NOVA F&B ĐANG NHƯỢNG QUYỀN



Dự kiến trong 5 năm tới, Nova F&B sẽ đưa vào khai thác khoảng 100 thương hiệu về 
ngành ẩm thực, trong đó là các thương hiệu nhượng quyền quốc tế và các thương hiệu 
do chính Nova F&B làm chủ.  Đây là một dự án lớn và chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy 
đủ nguồn lực cho dự án này. Nova F&B sẽ tạo ra những điểm đến thực sự ấn tượng, đóng 
góp giá trị không chỉ cho Tập đoàn NOVA Group, khách hàng, đối tác của Tập đoàn mà 
còn cho cả ngành kinh doanh ẩm thực và du lịch tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến 

những trải nghiệm đầy màu sắc cho người tiêu dùng với mức giá cạnh tranh nhất.

n


