


Hãy trao gửi những lời chúc ý nghĩa đến đối tác, người thân và bạn bè của bạn với món quà đáng 
yêu từ gia đình Mia bạn nhé. Bộ quà tặng với những sản phẩm hấp dẫn trong chiếc túi xách

được thiết kế độc đáo rất thích hợp cho dịp lễ hội cuối năm. Bộ quà tặng được chuẩn bị kỹ lưỡng 
và đưa đến tận tay bạn từ đội ngũ nhân viên chu đáo và chuyên nghiệp của nhà Mia.

Tưng bừng mùa lễ hội

Năm nay, Mia Luxury Collection tự hào giới thiệu bộ quà tặng lấy cảm hứng từ thời kỳ 
Đông Dương mang đậm vẻ đẹp của Mia. Các sản phẩm của bộ quà tặng được làm từ 

những nguyên liệu hảo hạng để mang đến cho bạn hương vị truyền thống của
Giáng Sinh nhưng không kém phần sang trọng và chất lượng tốt nhất.

Christmas tradition with a twist



Khi đam mê, kinh nghiệm và nguyên liệu hảo hạng được kết hợp với nhau, 
thành quả sẽ luôn như ý. Từng sản phẩm trong bộ sưu tập được làm

tinh tế, chỉnh chu, thể hiện trọn vẹn tinh hoa của ẩm thực từ gia đình Mia.
Bộ quà tặng bao gồm 5 sản phẩm như sau:

1. Xốt XO homemade
2. Mứt quả dâu & cây đại hoàng

3. Bánh trái cây truyền thống
4. Hỗn hợp granola

5. Một chai rượu tự chọn

Bộ sưu tập tinh tế



Được làm từ sò điệp khô, ớt, hành tỏi, thịt heo 
xông khói kim hoa và dầu, xốt XO của nhà Mia rất 
đậm vị và giúp các món ăn thơm lừng. Bạn có thể 
dùng xốt XO để nêm nếm cho món ăn hoặc dùng 

làm nguyên liệu tẩm ướp rất hấp dẫn.

Xốt XO nhà làm

Từ những quả dâu tươi mọng tươi ngon nhất từ 
vùng núi Đà Lạt và hương vị biến tấu từ cây đại 
hoàng châu Âu, các đầu bếp của Mia tự hào giới 
thiệu món mứt độc đáo với hương thơm ngọt 
ngào và vị ngọt ngọt chua chua mới mẻ. Mứt quả 
dâu và cây đại hoàng là món ăn tuyệt vời cho bữa 

sáng, tiệc trà chiều nhâm nhi cùng phô mai
hoặc salad trộn. 

Mứt quả dâu & cây đại hoàng



Được lựa chọn cẩn thận từ những loại hạt tốt nhất 
và trái cây khô, hỗn hợp granola tự làm của nhà 
Mia là sự kết hợp hoàn hảo của hương vị thơm 
ngon và các chất dinh dưỡng như vitamin và 
omegas. Hỗn hợp granola là món ăn nhẹ rất tốt 
cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là sau thời gian 
làm việc dài căng thẳng hoặc luyện tập thể thao.

Hỗn hợp granola

Giáng Sinh không thể thiếu hương vị của chiếc 
bánh trái cây truyền thống. Bánh trái cây của nhà 
Mia rất ẩm mượt, nhiều trái cây sấy khô như dứa, 
anh đào, mơ… Bánh thích hợp cho bữa ăn nhẹ của 

cả gia đình hoặc thưởng thức cùng một tách
cà phê vào sáng sớm. 

Bánh trái cây truyền thống



Lựa chọn 1 trong những loại rượu dưới đây

Rượu sủi/Prosecco

Pierre Larousse, Blanc de Blancs 
Brut, Vin de France, France 

– Chardonnay 37,5cl

Canti Prosecco, Veneto, Italy 
– Glera 20cl

Rượu Vang Trắng

La Vieille Ferme Blanc, Rhône, 
France – Bourboulenc, Grenache 

Blanc, Ugni Blanc, Vermentino 37,5

Château Le Grand Verdus, 
Bordeaux, France - Semillion 37,5

Rượu Vang Đỏ

Altos Las Hormigas, Mendoza, 
Argentina - Malbec 37,5

Château Bouteilley Premieres 
Côtes de Bordeaux, France - 

Cabernet Sauvignon, Merlot 37,5

Château Le Grand Verdus, 
Bordeaux, France – Merlot, 

Cabernet Franc 37,5



Lấy cảm hứng từ màu sắc Giáng sinh cổ điển, 
chiếc túi được thiết kế theo chủ đề màu đỏ và 
xanh lá cây. Ngoài ra, cảm hứng Indochine không 
chỉ được thể hiện trên thiết kế mà còn ở chất liệu 
làm nên chiếc túi. Chi tiết thêu, chạm khắc tinh xảo 
không chỉ tô điểm sản phẩm mà còn tăng giá trị 
mỹ nghệ. Bạn có thể sử dụng túi xách hàng ngày.

Phong cách Đông & Tây kết hợp

Mia Festive Hamper
VND 1,300,000 net

cho 1 bộ, đã bao gồm thuế




