
VỀ PINCHO
Pincho – Tapas Kitchen and Drinks là một trong những nhà hàng
đầu tiên mang thế giới  ẩm thực Tapas tới  Hà Nội.  Mỗi món ăn tại
đây,  dù là ẩm thực châu Âu nhưng được biến tấu kết hợp nguyên

liệu hết sức kỳ diệu,  gần gũi ,  lựa chọn cẩn thận theo mùa và vùng
miền của Việt  Nam với  chất lượng tốt  nhất.  Sở hữu không gian

sang trọng và ấm cúng giữa lòng phố cổ Hà Nội,  Pincho là điểm
đến lý tưởng mang lại  nhiều trải  nghiệm độc đáo cho bất cứ thực

khách nào ghé thăm.
 



Hạng thẻ Ưu đãi

Emerald Tặng 01 phần Tapas nấm nướng và dầu nấm Truffle cho mỗi hoá đơn

Gold
Diamond

First
Giảm 10% trên tổng hoá đơn

ƯU ĐÃI ÁP DỤNG

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
Thời hạn ưu đãi :  20/12/2022 -  20/6/2023

Cách nhận ưu đãi :  Quý Hội viên vui lòng cung cấp CCCD/CMND
hoặc hộ chiếu cùng thẻ Bamboo Club* (thẻ cứng hoặc thẻ ảo trên
ứng dụng Bamboo Airways) khi đến nhà hàng hoặc qua hotl ine để
được hỗ trợ trực tiếp.  Vui lòng đặt bàn trước để tận hưởng chất
lượng dịch vụ tốt nhất từ Pincho.

     *Lưu ý:  Thẻ hội viên đang trong thời gian có hiệu lực

THÔNG TIN NHÀ HÀNG
Địa chỉ Hotline đặt bàn Giờ mở cửa

34C Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
0949 02 28 82

 
024 382 382 90

11:00 - 14:00
 

17:30 - 22:30

Tham khảo thông tin khác và hình ảnh nhà hàng TẠI ĐÂY

TRỞ THÀNH HỘI VIÊN BAMBOO CLUB ĐỂ TẬN HƯỞNG TRỌN VẸN
TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC VÀ NHỮNG ƯU ĐÃI ĐỘC QUYỀN ĐẾN TỪ

CHUỖI NHÀ HÀNG CỦA BAMBOO CHOICE!

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY!

https://pincho.vn/
https://bit.ly/3hrJrhJ

