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MỜI THAM DỰ TUẦN LỄ 'RESTAURANT WEEK TẠI GARDEN GROVE’  

VỚI CHỦ ĐỀ CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG  

 

Thành phố Garden Grove và Phòng Thương mại Garden Grove đang tìm kiếm các 

cửa hàng bánh ngọt, tiệm bánh và các nhà hàng để tham gia vào tuần lễ "Restaurant 

Week tại Garden Grove", trong dịp 'California Restaurant Month' vào tháng Giêng.  Tuần 

lễ sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy, 20 tháng 1 đến Thứ Bảy, ngày 27 tháng 1, 2018. 

Chủ đề 'Garden Grove Restaurant Week' năm nay là các món tráng miệng 

(dessert.)  Mục đích của tuần lễ này là giới thiệu những món tráng miệng ngon của các 

nhà hàng, tiệm bánh và giới thiệu các địa điểm ẩm thực đa dạng trong thành phố. 

Các tiệm bánh, nhà hàng muốn đăng ký tham gia cần cung cấp thực đơn, chương 

trình giảm giá đặc biệt về các sản phẩm.  Khi tham gia 'Garden Grove Restaurant Week', 

các doanh nghiệp sẽ có dịp để tiếp xúc với nhiều khách hàng địa phương và tăng cường 

lượng khách hàng thông qua các quảng cáo độc quyền.  Sẽ không tốn bất kì lệ phí nào khi 

ghi danh tham gia.  

Hạn chót đăng ký là Thứ Năm, ngày 30 tháng 11, 2017.  Để tham dự, hãy truy cập 

trang www.garden-grove.org/restaurantweek hoặc liên lạc với Phòng Thương mại Garden 

Grove theo số (714) 638-7950 hoặc qua email tại ceo@gardengrovechamber.com. 
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California Restaurant Month là một sự kiện quảng cáo trên toàn tiểu bang, ghi nhận 

những ẩm thực phong phú và đa dạng của bang California.  Trong tháng Giêng 2018, các 

thành phố thường cung cấp nhiều chương trình đặc biệt, chẳng hạn như các menu giảm 

giá.  Để biết thêm thông tin về California Restaurant Month, hãy truy cập vào trang 

www.visitcalifornia.com/california-restaurant-month. 

Để biết danh sách các nhà hàng tham gia năm ngoái, hãy truy cập 

www.garden-grove.org/restaurantweek2017. 
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