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C!ng tác viên "n ph#m CF ghi l$i tr%i nghi&m 
c'a mình t$i nh(ng ti&m cà phê vô cùng )*c 
bi&t + “thành ph, c'a nh(ng gi"c m-”.
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“#$” % ngay trung tâm khu sinh 
viên St.Marks, “Xe Máy” là ti&m 
bánh m' s( 1 c)a không ch* các du 
h+c sinh ,ang s(ng và làm vi&c % New 
York. #-ng ,.ng sau thành công c)a 
ti&m là Davis Ngô và Alan Woo, ,ôi 
b/n t0 th1% niên thi2u có cùng chung 
m3t ,am mê 4n u(ng.

T$i sao l$i là Bánh M. Xe Máy?
Ng15i M6 tr17c nay v8n quen 

thu3c v7i Ph% và g+i nó là Ph% 
Xe L9a (nhi:u ng15i còn nói Xe 
L9a=XL=extra large, kích c; m3t 
bát ph% % M6) nên chúng tôi m7i có < 
t1%ng v: Bánh M' Xe Máy, m3t cái 
d= nh7 l/i g>n g?i v7i ph1@ng ti&n ,i 
l/i s( 1 c)a Vi&t Nam.  

B/ nh(ng công vi&c c0 )1 bán Bánh M. 
có quá li2u l3nh khi New York )ã có s4n r"t 
nhi2u ti&m bánh m.? 

Tôi và Alan là b/n thân, cùng ,am 
mê 4n u(ng và tìm hiAu h+c hBi rCt 
nhi:u t0 Dm thEc b(n ph1@ng m$i khi 
chúng tôi ,i du lFch vòng quanh th2 
gi7i. BGn thân tôi c?ng l7n lên trong 

1. bánh m.  
   “xe máy”

ti&m bánh m' truy:n th(ng mà gia 
,ình tôi t0ng s% hHu. 

Super Cub Classic, lEa ch+n s( 1 
c)a các khách hàng thân thu3c c)a 
Xe Máy c?ng ,1Ic ra ,5i nh5 rCt 
nhi:u bí quy2t, kinh nghi&m 20 n4m 
làm ngh: c)a gia ,ình tôi. J7c m@ 
và c?ng là mKc tiêu sLp t7i c)a “Xe 
Máy” là tr% thành th1@ng hi&u l7n 
t>m c; nh1 Subway v7i chCt l1Ing 
bánh m', chCt l1Ing phKc vK và 
không gian còn t(t h@n nHa.

Nghe nói Bánh M. còn có c% Hall of 
Fame (Không gian )1 tôn vinh)?

(C15i) Hall of Fame là < t1%ng t0 
chính các khách hàng thân thu3c c)a 
chúng tôi. RCt nhi:u ng15i yêu m2n 
k< tên, ,A l/i nhHng l5i nhMn xét d= 
th1@ng cho “Xe Máy”. Gi5 b-c t15ng 
,ã g>n kín ,Nc và n2u b/n ,A < sO 
thCy rCt nhi:u tên trùng lNp, ,Nc bi&t 
là nhHng  khách hàng ghi:n Super 
Cub Classic cùng v7i cà phê sHa ,á.

Ng56i M7 v,n s8 béo, li&u có ng$i s(a 
)*c có )56ng trong cà phê s(a )á?

Tôi nghP là không. SHa ,Nc mang 
l/i vF ng+t, ngMy ,Mm ,à cho cà phê. 
Vào mùa hè, khách ,Nc bi&t yêu 
thích cà phê sHa v7i ,á nghi:n. H+ 
còn thích “Basil Limeade Fizz” (lCy < 
t1%ng t0 Soda chanh ,15ng) và “Iced 
Lychee Green Tea”. 


