
Lần đầu tiên xuất hiện mô hình nhà máy bia kết hợp nhà hàng theo phong 
cách Mỹ, nơi chuyên phục vụ bia thủ công và các món ăn đương đại trong 

khung cảnh hiện đại và thú vị.

KẾT NỐI CÁC NỀN VĂN HOÁ QUA BIA THỦ CÔNG



LETTER OF INTRODUCTION

Trên thế giới, mọi thành phố lớn đều có một nhà máy bia thủ công địa phương mang tính biểu tượng và 
chúng tôi mong muốn đảm nhận vai trò đó tại thành phố xinh đẹp này.

Chào mừng mọi người đến với East West Brewing Co. 
Chúng tôi tự hào khi lần đầu mang đến TP.HCM một mô hình nhà máy bia thủ công và nhà hàng theo 
phong cách Mỹ. 

Hy vọng mọi người dành thời gian tham quan nhà máy nấu bia, phòng thử bia và nhà hàng để cùng nhau 
trải nghiệm mô hình độc đáo này.

Địa điểm này thiết kế theo phong cách nhà máy hiện đại với mong muốn mang đến không khí vui vẻ, ấm 
áp, thân thiện và đi kèm với phong cách phục vụ chuyên nghiệp cùng với món ăn ngon và bia thủ công 
tuyệt vời.

Nhà máy nấu bia hiện đại được thiết kế riêng dựa trên yêu cầu của riêng chúng tôi và hoàn toàn được 
công khai cho tất cả khách hàng để họ có thể theo dõi quá trình nấu bia và các hoạt động lên men từ mọi 
vị trị trong nhà hàng hoặc phòng thử bia. 

Bia của chúng tôi được nấu ra bằng tất cả niềm đam mê và từ các nguyên liệu chất lượng nhất. Ngoài ra, 
hiểu rõ việc phải nắm vững kiến thức để mang đến những loại bia ngon nên chúng tôi không ngừng học 
hỏi và cải tiến các phương pháp để nấu ra những loại bia tuyệt vời. 

Thực đơn được kết hợp tinh tế giữa các món truyền thống phương Tây và các món ăn Việt Nam, ngoài 
ra chỉ sử dụng nguyên liệu địa phương chất lượng để đảm bảo có thể kết hợp hoàn hảo với các loại bia 
của chúng tôi.

East West Brewing Co có vị trí toạ lạc tại trung tâm Quận 1, TP.HCM, đây là khu vực tấp nập thu hút 
nhiều người dân địa phương, cũng như người nước ngoài và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Với những điểm đặc biệt nơi đây thích hợp dành mọi người đến thư giản và chuyện trò cùng bạn bè sau 
một ngày dài làm việc bên những ly bia thủ công ngon cùng các món ăn hấp dẫn. Và hy vọng sẽ mang đến 
cảm giác “như ở nhà” cho mỗi vị khách du lịch khi họ ghé thăm thành phố này. 

Với phương châm vì khách hàng, chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi lúc.

Trân trọng, 

                
       

      
 

                   Loc Truong           Sean Thommen
               Tổng Giám Đốc                           Trưởng nhóm nấu bia
 

A Letter From East West Brewing Co.

02



Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những loại bia chất 
lượng cho mọi người, cũng như giữ tính toàn vẹn trong 
mọi thứ chúng tôi đem lại. Hương vị thật và sự cải tiến là 
nền tảng để mang đến nhiều hương vị cho mỗi loại bia 
thủ công.  

East West Brewing Company

Tiêu chuẩn chính của chúng tôi nằm ở 
việc phải luôn sử dụng nguyên liệu tươi 
mới và chất lượng để mang đến khách 
hàng những hương vị chân thật, đậm 
đà. 

Bia thủ công là niềm đam mê và với sứ 
mệnh của mình, chúng tôi hy vọng sẽ 
khắc hoạ điều này một cách rõ nét trong 
từng giọt bia. Và để theo đuổi việc cung 
cấp bia một cách chất lượng, chúng tôi 
pha trộn hàng loạt phong cách và các 
thành phần nguyên liệu khác nhau từ 
Đông sang Tây.

Kết nối các nền văn hoá qua bia thủ công
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Nhóm trưởng người mỹ - Sean Thommen đến từ Portland 
đã có hơn 15 năm kinh nghiệm nấu bia thủ công tại nhà và 
nấu bia chuyên nghiệp. Anh đã học tại Chicago và Đức về 
ngành khoa học ủ bia và bắt đầu nấu bia chuyên nghiệp hơn 
10 năm nay tại "Thủ đô của bia thủ công trên thế giới" - 
Portland, Oregon, Mỹ. Sean rất hào hứng khi chia sẻ kiến 
thức về cách nấu bia cũng như góp phần thúc đẩy sự phát 
triển nền văn hoá bia thủ công tại Việt Nam.

Meet Our Brewers

Bắt đầu với sự tò mò, chuyên gia nấu bia người Việt - Trung 
Đậu - đã phát triển đam mê và học thêm về ngành khoa học 
ủ bia. Anh ấy đã tự làm các thử nghiệm và nhận ra rằng đây 
là một ngành nghề mà anh nên theo đuổi để trở nên chuyên 
nghiệp. 
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SEAN THOMMEN - Trưởng nhóm nấu bia

TRUNG DAU - Chuyên gia nấu bia

Dưới sự chỉ dẫn của trưởng nhóm Sean Thommen, Trung mong muốn sẽ thành thợ cả người Việt đầu 
tiên về việc nấu bia thủ công. Qua đó, anh không những hy vọng sẽ truyền động lực cho thế hệ trẻ để họ 
tự hào về những việc mình làm, mà còn học hỏi thêm về nghệ thuật làm bia thủ công.



Industrial Mixed Design

East West Brewing Co. là một nhà máy bia thủ công đầu tiên tại Việt Nam và là một trong những nhà máy 
bia độc đáo nhất trên thế giới.

Với thiết kế nhà máy hiện đại, chúng tôi mong muốn mang đến không khí vui vẻ, ấm áp, thân thiện, cũng 
như mang đến dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp kết hợp hoàn hảo với các món ăn tự làm và bia thủ 
công tuyệt vời.

Chúng tôi cũng đã cân nhắc xuyên suốt quá trình thiết kế nhà máy về mỗi khía cạnh trong từng trải 
nghiệm của khách hàng, cũng như xem xét kỹ càng về mọi mặt và mọi góc nhìn, bao gồm cả vật liệu làm 
sàn, tường, vật dụng nội thất, đèn, âm thanh và quan tâm đến cả không khí nơi đây.

Với thực đơn sáng tạo pha lẫn truyền thống, đi cùng với sự lựa chọn bia thủ công có hương vị thơm ngon 
kết hợp với phòng ủ bia độc đáo thì East West Brewing Co. không những là một địa điểm có thiết kế tuyệt 
vời, mà còn phục vụ những món ăn ngon và những loại bia thủ công chất lượng.
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Product & Service 

Mọi thứ bắt đầu bằng việc tìm kiếm hương vị - quan tâm nhiều tới chất lượng nguyên liệu để tìm ra sự 
cân bằng hoàn hảo giữa hương thơm và mùi vị. Và trong lúc thưởng thức thành quả, chúng tôi bị mê hoặc 
bởi sự sáng tạo này.

VỀ BIA CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới lạ và những phương pháp tốt hơn để nấu bia. Không những vậy, 
chúng tôi tiến xa hơn bằng việc kết hợp truyền thống Châu Âu và những khái niệm từ Mỹ để tạo nên 
phong cách riêng mang âm hưởng phương Đông. 

Thông qua đó, chúng tôi hướng đến việc tiếp thêm năng lượng cho ngành công nghiệp này và giới thiệu 
đến khách hàng những loại bia mà họ chưa từng biết đến. Thật tự hào khi mang đến được nhiều phong 
cách bia được pha trộn bởi các nguyên liệu thượng hạng từ Đông sang Tây. 
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Loại bia chủ chốt của chúng tôi – East West Pale Ale 
– đại diện cho mọi sự cân bằng mà pale ale nên có. 
Với nguồn cảm hứng từ hai phía của thế giới, loại bia 
đậm vị hoa bia cung cấp một sự cân bằng hoàn hảo 
giữa mạch nha Đức với hoa bia New Zealand và Mỹ. 
Loại bia thủ công mang sự tươi mát này được 
ngưỡng mộ nhiều tại Sài Gòn.  

Hương thơm: hoa cỏ và các loại cây họ cam, quýt, từ 
quả hạch và chanh.
Mùi vị: dịu vị mật ong, cùng với vỏ của các loại cây 
họ cam, quýt, thoảng vị bánh mì nướng, đồng thời 
mang cả sự tươi mát và vị khô rõ rệt. 
Cảm giác xúc giác: nhẹ, vừa.
Màu: vàng nhạt.
IBU: 32
ABV: 6%
Nên kết hợp với: hải sản, salad, phô mai, thịt gia 
cầm, thịt nướng, món chiên, pasta, súp.

EAST WEST PALE ALE FAR EAST IPA
Far East IPA có hương vị mạnh và đậm đà được kết 
hợp từ mạch nha, hoa bia và men thuộc khắp nơi 
trên thế giới. Từ các mùi thơm của hoa bia Mỹ trăm 
năm đến hoa bia Nelson Sauvin vùng nhiệt đới New 
Zealand, loại bia này mang đến hương thơm liên 
Thái Bình Dương tuyệt vời và đáng để thưởng thức 
quanh năm.

Hương thơm: gỗ thông và các loại cây họ cam, quýt, 
cùng với chanh dây và rượu vang trắng.
Mùi vị: chanh, dịu vị ngũ cốc, cây lý gai, và vị đắng 
nhẹ từ bưởi chùm.  
Cảm giác xúc giác: vừa. 
Màu: cam, hổ phách. 
IBU: 54
ABV: 6.7%
Nên kết hợp với: món chiên, động vật có vỏ, các loại 
cà ri Thái hoặc Ấn Độ, món ăn làm từ trái cây, cá, 
salad. 
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 Beer Styles
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Tất cả là hiện thân của một loại bia lúa mì kinh điển 
theo phong cách Đức. Kết hợp hoa bia Đức quý 
hiếm cùng với các loại mạch nha lúa mì phong phú, 
Summer Hefeweizen mang đến mùi vị đậm đà, sảng 
khoái. Như được dành cho các loại sự kiện, và hãy 
thưởng thức một ly bia kết hợp với một lát cam để 
cảm nhận mùi vị tuyệt vời được mang lại. 

Hương thơm: hoa cỏ với đinh hương, hồ tiêu và 
chuối.
Mùi vị: ngọt dịu và thoảng vị các loại hạt với mật 
ong, cảm giác khô nhưng sảng khoái. 
Cảm giác xúc giác: vừa, đầy. 
Màu: vàng nhạt sắc cam. 
IBU: 20
ABV: 5.9%
Nên kết hợp với: món cay, trái cây, thịt rừng, thịt gia 
cầm, món hầm, cá chiên, và các món tráng miệng 
nhẹ. 

SAIGON ROSÉ

Bia lúa mì có độ đậm nhẹ, mang cả sự tươi mát, cùng 
vị chua tự nhiên với hương vị thơm ngon từ những 
quả mâm xôi tươi. Sắc hồng và mùi thơm từ quả 
mọng kết hợp tạo ra Saigon Rosé, một loại bia mang 
đến sự sảng khoái và vị ngọt tinh tế phù hợp cho bất 
kì dịp nào.
 

Hương thơm: các quả mọng tươi, các loại cây họ 
cam, quýt và hoa cỏ. 
Mùi vị: quả mâm xôi, thoảng vị ngũ cốc, mật ong, và 
cây họ cam, quýt.
Cảm giác xúc giác: nhẹ, sảng khoái.
Màu: hồng nhạt.
IBU: 12
ABV: 3%
Nên kết hợp với: món khai vị nhẹ, salad thảo mộc, 
trái cây, hải sản.

SUMMER HEFEWEIZEN
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MODERN BELGIAN DARKMODERN BELGIAN BLONDE
Men Bỉ mang theo hương hoa nồng nàn và kết hợp 
các loại hoa bia độc đáo mang đến sự hiện đại trên 
phong cách Bỉ cổ điển. Cùng với nhiều loại mạch nha 
cung cấp một nền tảng mạnh mẽ đồng thời cân bằng 
với hỗn hợp gồm hoa bia pilsner, pale và lúa mì. Kết 
hợp với việc sử dụng đường thốt nốt Việt Nam tạo 
nên điểm nhấn nổi bật.

Hương thơm: chuối, gia vị, hoa cỏ, thảo mộc.
Mùi vị: hơi đắng, mang theo vị của đất và vị cay, 
thoảng vị caramel và dịu vị mật ong. 
Cảm giác xúc giác: vừa, sủi bọt.
Màu: vàng rơm. 
IBU: 23
ABV: 7.6%
Nên kết hợp với: cá thịt trắng, hải sản, động vật có 
vỏ, cá sống, súp, món cay, thịt gà, tráng miệng làm từ 
vani hoặc trái cây. 

Modern Belgian Dark hướng đến cách tiếp cận 
truyền thống gồm các nguyên liệu địa phương. Đây 
là sự kết hợp phức tạp với nhiều loại mạch nha mang 
đến mùi thơm ngào ngạt của caramel và bánh mì 
nướng hoà quyện với hương gia vị nhẹ. Điểm thay 
đổi so với công thức truyền thống là sử dụng đường 
thốt nốt Việt Nam để mang đến độ sâu hương vị của 
vanilla và kẹo bơ cứng. 

Hương thơm: nho khô, quả sung, kẹo bơ cứng, bánh 
mì nướng, và gia vị. 
Mùi vị: vani và mạch nha, hơi đắng và có dư vị kéo 
dài.
Cảm giác xúc giác: đậm đà và mượt mà.
Màu: nâu đồng. 
IBU: 23
ABV: 8.1%
Nên kết hợp với: BBQ, thịt quay hoặc nướng, súp bò 
hầm, phô mai, món tráng miệng béo, và socola.
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INDEPENDENCE STOUTCOFFEE VANILLA PORTER
Đây là gợi ý thú vị dành cho những ai muốn trải 
nghiệm những điều mới lạ. Independence Stout là 
loại bia mạnh, đậm màu và chứa đựng nhiều hương 
vị phong phú cũng như phức tạp. Các loại mạch nha, 
este trái cây, hoa bia kết hợp hài hoà một cách cân 
bằng. Mặc dù mang bản chất mạnh mẽ và có nồng 
độ cồn cao nhưng nó đáng được lưu tâm và thưởng 
thức.

Hương thơm: cà phê, sôcôla đen, thoảng mùi cháy, 
từ các loại trái cây sậm màu (mận, việt quất…).
Mùi vị: phức tạp và có vị từ quả mận, dịu vị sôcôla, 
caramel, vị rang kéo dài.
Cảm giác xúc giác: ngậy và đậm đà. 
Màu: đen tuyền. 
IBU: 68
ABV: 12%
Nên kết hợp với: rau củ nướng, thịt nướng, món 
hầm, thịt xông khói, tráng miệng. 

Coffee Vanilla Porter sử dụng cà phê pha lạnh độc 
đáo để kết hợp với điểm mạnh của bia. Sự kết hợp 
của mạch nha rang kĩ và cà phê Việt Nam tạo nên 
một cặp đôi tuyệt hảo, điểm thêm sự góp phần của 
những tầng lớp hương thơm vanilla. Thật sự là một 
ly bia mượt mà. 

Hương thơm: sôcôla, cà phê, vani, bánh mì nướng
Mùi vị: mang vị đắng lẫn ngọt của cacao, kết hợp với 
cà phê, vani, caramel, hạt dẻ, và hương vị giống kẹo 
bơ cứng
Cảm giác xúc giác: vừa, đậm 
Màu: nâu đậm/ đen 
IBU: 20
ABV: 7%
Nên kết hợp với: Món tráng miệng béo ngậy có 
thành phần từ cà phê, vani và cacao



Our Food 

Matt là một đầu bếp mạnh mẽ và lôi cuốn, vậy nên món ăn 
của ông cũng sở hữu những đặc điểm nổi trội ấy. 

Từ khi tham gia vào East West, Matt xác định sẽ nâng tầm 
thực đơn bằng cách mang đến những món ăn độc đáo được 
kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đến từ Los Angeles, 
CA, Mỹ - nơi có nguồn ẩm thực đa văn hoá – Matt trội hơn 
mọi người về việc kết hợp các loại nguyên liệu từ các nền văn 
hoá để tạo ra nhiều món ăn thử thách khẩu vị của những 
người yêu thích bia thủ công. Nguồn cảm hứng luôn thôi thúc 
Matt đi đó đây, mở rộng kiến thức, học hỏi thêm về ẩm thực 
của nhiều nơi khác nhau. Tại East West Brewing, Matt hiện 
đang tận dụng kinh nghiệm của mình để nấu ra những món 
ăn độc đáo mang ảnh hưởng Phương Đông và Phương Tây. 

  

East West Brewing Co. hướng tới việc tạo nên một tiêu 
chuẩn mới về món ăn tại nhà hàng nấu bia. Món Á cổ điển 
và món Âu truyền cảm hứng cho thực đơn tươi mới, 
nguyên bản để kết hợp một cách hoàn hảo với những loại 
bia thủ công tuyệt vời. Cùng với phong cách hiện đại của 
nhà hàng mang đến kỉ niệm đáng nhớ mỗi khi khách ghé 
qua. 

Thực đơn dùng chung được thiết kế để khuyến khích việc tương tác với cộng đồng. Các món ăn dễ dàng chia sẻ trong nhóm 
hoặc thưởng thức riêng rẽ, và điều này giúp mọi người có thể thưởng thức tất cả các món có trong thực đơn. Bữa ăn chia sẻ 
gồm nhiều hương vị, đa dạng hơn và mang đến nhiều cơ hội cũng như có tầm ảnh hưởng rộng hơn. Điều này góp phần giới 
thiệu đầy đủ về nhà hàng và mang đến khách hàng cơ hội trải nghiệm thêm nhiều hương vị. Khái niệm này giúp làm tăng sự 
đa dạng và cả mùi vị có được trong mỗi trải nghiệm ngay tại nhà hàng. 
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MATT VENZKE - THE ROCK & ROLL CHEF

OUR KITCHEN

SHARING MENU

Tiểu sử:
Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều nhà hàng tuyệt vời ở Los Angeles và vòng quay nước Mỹ, Matt là một đầu bếp 
linh hoạt và tài năng có thể tự tay làm mọi việc. Ông ta đã từng làm việc trong bếp của vài nhà hàng sở hữu ngôi sao Michelin 
trên khắp Hoa Kỳ, đây cũng chính là nơi ông ta xây dựng phong cách nấu ăn riêng của mình. Sau những kinh nghiệm đó, Matt 
tìm kiếm những thử thách ẩm thực lớn lao hơn, chẳng hạn như tạo nên chương trình ẩm thực cho Milwaukee Wisconsin’s 
Lakefront Brewery. 

Activities:
Ngoài những lúc không đứng bếp, có thể tìm thấy Bếp Trưởng Matt đang chơi ghi ta hoặc saxophone ngẫu hứng tại bất cứ 
thành phố nào ông ta xem đó là nhà. Còn có thời gian, ông làm quản lý tour lưu diễn trong nước cho một vài nhóm nhạc Rock 
n’ Roll. Ngoài ra ông ta cũng yêu thích khám phá những địa điểm mới để mở man kiến thức, thưởng thức món ăn ngon và tạo 
niềm vui cho bản thân. Nhờ những chuyến đi đó, ông ta đã yêu văn hoá và con người Việt Nam. 

Phương châm:
Love and live life to the fullest, eat well and rock and roll!
 



Corporate Responsibilities 
Tại East West Brewing Co., chúng tôi rất quan tâm và xem như một lời cam kết với cộng đồng. Nếu 
không có sự ủng hộ của cộng đồng, chúng tôi sẽ không thể hoạt động như chúng tôi muốn. Nên đó là 
niềm vui và nghĩa vụ khi có thể đóng góp cho cộng đồng.

Sự chăm sóc của EWB là điểm chính trong sứ mệnh phải hướng tới cũng như hỗ trợ các thành viên trong 
nhóm trong lúc giúp đỡ cộng động cũng như góp phần giúp thế giới tốt đẹp hơn. East West Brewing Co. 
không chỉ là nơi để mọi người tới thưởng thức bia và món ăn; tại đây bạn có thể chủ động đóng góp cho 
cộng đồng, và chúng tôi sẽ cố hết sức để mang đến những đóng góp tích cực nhất có thể.

Chúng tôi đang hoàn thiện kế hoạch về trách nhiệm với đoàn thể, bao gồm nhiều dự án phi lợi nhuận 
khác nhau. Và sẽ cố gắng để thực hiện lời hứa này cũng như giúp phát triển cộng đồng mạnh hơn.  

Chúng tôi tin rằng, thông qua công việc này sẽ mang đến một sự khác biệt trên toàn thế giới – một ly bia, 
một bữa ăn và một trải nghiệm trong cùng một thời điểm.

E A S T  W E S T  B R E W I N G  C O .

1 8 1 - 1 8 5  Lý  Tự  Tr ọ n g ,  Q 1 ,  Tp . H C M
e m a i l :  i n f o @ e a s t w e s t b r e w i n g . v n  |  h o t l i n e :  + 8 4  9 1 3  0 6  0 7  2 8

C o n t a c t  U s :
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Press & Client 

AnyArena - http://anyarena.com/en/life/get-inside-east-west-brewery-saigon_13511

Am Thuc Viet Nam - http://amthucvietnam.com.vn/su-kien-am-thuc/nha-may-bia-thu-cong-lan-dau-xuat-hien-tai-sai-gon.html

AsiaLife - https://www.asialifemagazine.com/vietnam/new-wave-craft-beer-brewers/

Bangkok Asia - http://bk.asia-city.com/travel/news/guide-ho-chi-minh-city-vietnam

Boston Herald - http://www.bostonherald.com/lifestyle/food_beverage/2017/01/herald_takes_tour_of_craft_beer_loving_city

Rusty Compass - http://www.rustycompass.com/vietnam-travel-guide-233/ho-chi-minh-city-4/nightlife-17/east-west-brewery-saigon-1282#.WNI_PKNh2Rt

City Pass Guide - https://www.citypassguide.com/en/travel/ho-chi-minh-city/food/blog/10-terrific-sets-for-under-250k

CNN - http://edition.cnn.com/2017/07/04/asia/vietnam-craft-beer/index.html

Doanh nhan Sai Gon - http://www.doanhnhansaigon.vn/khoi-nghiep/ong-chu-east-west-brewing-dam-me-the-nghiem-cai-moi/1102760/

News Zing - http://news.zing.vn/con-sot-bia-thu-cong-viet-nam-len-bao-my-post760420.html

Oi Magazine - http://oivietnam.com/2016/10/mot-hai-ba-dzo/

Party In Saigon - https://pis.vn/dia-diem/tim-hieu-ve-thien-duong-bia-thu-cong-dang-tao-xu-huong-moi-cho-gioi-tre-sai-gon-2031/

Saigoneer - http://saigoneer.com/explore/sponsored-listings/8759-east-west-brewing-brings-high-quality-microbrews-to-ly-tu-trong

Cosmolife - http://cosmolife.vn/doc-dao-bia-thu-cong-voi-nhieu-tang-huong-va-vi-cung-su-ket-hop-am-thuc-dong-tay-tai-east-west-brewing-3951.html

Singapore Asia - http://sg.asia-city.com/travel/news/its-a-pretty-good-time-to-visit-ho-chi-minh-city-and-heres-why?platform=hootsuite

Tuoi Tre - http://tuoitre.vn/tin/can-biet/20170227/mo-hinh-nha-may-bia-thu-cong-doc-dao-tai-tphcm/1270568.html

Vietcetera - http://vietcetera.com/east-west-brewing-co-how-this-team-plans-to-shape-vietnams-beer-future/

VN Express - http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/bia-thu-cong-bung-no-o-viet-nam-3611417.html

Word Magazine - http://www.wordvietnam.com/people-culture/the-stories/the-rise-of-craft

Link Báo Chí

Đối Tác


