SATURDAY SESSIONS
TẠI LACÀPH SPACE
Tận hưởng thời gian thứ 7 vui vẻ cùng bạn bè trong khi học pha cà
phê ngon với Lacàph Coﬀee Guides tại Saturday Sessions. Mọi
người chắc chắn sẽ bất ngờ với khả năng tự tay pha cà phê thơm
ngon tại nhà của bạn!

CÀ PHÊ TRỨNG (Phin + Làm kem trứng)

Trải nghiệm pha cà phê phin và đánh kem trứng, với việc sử
dụng Mật ong Hoa cà phê Lacàph như một điểm nhấn thú vị
trong công thức pha chế.
CÀ PHÊ AEROPRESS

Trải nghiệm pha cà phê thủ công bằng lực ép từ đôi tay cho
chiết xuất cà phê đậm đà từ dụng cụ AeroPress và Lacàph
Signature Blends.
CÀ PHÊ POUR-OVER (Hario V60)

Trải nghiệm pha cà phê thủ công "pour-over" với bộ dụng cụ
V60 và bình cổ ngỗng cho ly cà phê mượt mà từ Lacàph
Signature Blends.
CÀ PHÊ PHIN

Trải nghiệm pha cà phê bằng phin cà phê Lacàph với thiết kế
miếng lọc kim loại cải tiến cho hương vị cà phê cân bằng, hơi
hướng hiện đại từ Lacàph Phin Blend.

TRẢI NGHIỆM • PHA CHẾ • THƯỞNG THỨC
t: +84 (0)86 672 1202 | e: hello@lacaph.com
220 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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SATURDAY SESSIONS
AT LACÀPH SPACE
Enjoy a fun Saturday with your friends while learning how to brew
a great cup of coﬀee with Lacàph Saturday Sessions. Our Coﬀee
Guides will introduce you to the diﬀerent brew methods you need
to impress your friends and family with a perfect cup of coﬀee!

EGG COFFEE (Phin + Egg Cream Making)

Learn how to make a traditional Vietnamese coﬀee topped
with creamy whipped eggs, Lacàph Phin Blend, and a touch
of Lacàph Coﬀee Blossom Honey.
AEROPRESS COFFEE

Experience the deliciously rich extractions of a hand-pressed
coﬀee using the contemporary AeroPress coﬀee maker and
Lacàph Espresso or Filter Blend.
POUR-OVER COFFEE (Hario V60)

Enjoy the ultimate pour-over coﬀee experience and learn
how to brew with the V60 ﬁlter, a gooseneck kettle, and
Lacàph Filter Blend.
PHIN COFFEE

Learn how to use the Lacàph Phin Maker with its innovative
ﬁlter design to brew a perfectly balanced coﬀee made with
Lacàph Phin Blend.

COME • BREW • ENJOY
t: +84 (0)86 672 1202 | e: hello@lacaph.com
220 Nguyễn Công Trứ, District 1, Hồ Chí Minh City

in

-15
pa % fo
ym r
ad ent
va
nc
e!

