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thế giới cà phê

Cộng tác viên ấn phẩm CF ghi lại trải nghiệm
của mình tại những tiệm cà phê vô cùng đặc
biệt ở “thành phố của những giấc mơ”.
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1. bánh mỳ

“xe máy”

“Đỗ” ở ngay trung tâm khu sinh
viên St.Marks, “Xe Máy” là tiệm
bánh mỳ số 1 của không chỉ các du
học sinh đang sống và làm việc ở New
York. Đứng đằng sau thành công của
tiệm là Davis Ngô và Alan Woo, đôi
bạn từ thưở niên thiếu có cùng chung
một đam mê ăn uống.
Tại sao lại là Bánh Mỳ Xe Máy?
Người Mỹ trước nay vẫn quen
thuộc với Phở và gọi nó là Phở
Xe Lửa (nhiều người còn nói Xe
Lửa=XL=extra large, kích cỡ một
bát phở ở Mỹ) nên chúng tôi mới có ý
tưởng về Bánh Mỳ Xe Máy, một cái
dễ nhớ lại gần gũi với phương tiện đi
lại số 1 của Việt Nam.
Bỏ những công việc cũ để bán Bánh Mỳ
có quá liều lĩnh khi New York đã có sẵn rất
nhiều tiệm bánh mỳ?
Tôi và Alan là bạn thân, cùng đam
mê ăn uống và tìm hiểu học hỏi rất
nhiều từ ẩm thực bốn phương mỗi khi
chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế
giới. Bản thân tôi cũng lớn lên trong
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tiệm bánh mỳ truyền thống mà gia
đình tôi từng sở hữu.
Super Cub Classic, lựa chọn số 1
của các khách hàng thân thuộc của
Xe Máy cũng được ra đời nhờ rất
nhiều bí quyết, kinh nghiệm 20 năm
làm nghề của gia đình tôi. Ước mơ
và cũng là mục tiêu sắp tới của “Xe
Máy” là trở thành thương hiệu lớn
tầm cỡ như Subway với chất lượng
bánh mỳ, chất lượng phục vụ và
không gian còn tốt hơn nữa.
Nghe nói Bánh Mỳ còn có cả Hall of
Fame (Không gian để tôn vinh)?
(Cười) Hall of Fame là ý tưởng từ
chính các khách hàng thân thuộc của
chúng tôi. Rất nhiều người yêu mến
ký tên, để lại những lời nhận xét dễ
thương cho “Xe Máy”. Giờ bức tường
đã gần kín đặc và nếu bạn để ý sẽ
thấy rất nhiều tên trùng lặp, đặc biệt
là những khách hàng ghiền Super
Cub Classic cùng với cà phê sữa đá.
Người Mỹ vốn sợ béo, liệu có ngại sữa
đặc có đường trong cà phê sữa đá?
Tôi nghĩ là không. Sữa đặc mang
lại vị ngọt, ngậy đậm đà cho cà phê.
Vào mùa hè, khách đặc biệt yêu
thích cà phê sữa với đá nghiền. Họ
còn thích “Basil Limeade Fizz” (lấy ý
tưởng từ Soda chanh đường) và “Iced
Lychee Green Tea”.
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