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LUXURY

Nhà hàng bóng tối Noir tọa lạc trong 
một ngôi nhà Pháp cổ nằm trong 
con hẻm 178 Hai Bà Trưng (Q.1, 
TP.HCM). Bước chân vào nhà hàng, 

thực khách sẽ ấn tượng bởi không gian ấm cúng, 
tinh tế được kết hợp giữa phong cách truyền thống 
và đương đại. Trong không gian nhỏ, các cổ vật 
được sưu tầm trong nhiều năm qua các chuyến đi 
được bài trí gọn gàng, khéo léo. 

Hành trình trải nghiệm thú vị sẽ được bắt đầu tại 
phòng ăn trong bóng tối ở đó bạn sẽ được hướng 
dẫn và phục vụ bởi đội ngũ nhân viên khiếm thị 
qua một khoá đào tạo đặc biệt để hỗ trợ cho khách 
hàng trong bóng tối hoàn toàn, họ sẽ hướng dẫn 
bạn cảm nhận môi trường xung quanh với một 
phương pháp trải nghiệm hoàn toàn mới. Chỉ sau 
một vài phút điều tiết, bóng tối sẽ xoá tan mọi sự e 
dè lo lắng và mang đến cho bạn một bầu không khí 
thực sự cởi mở và hào hứng. 

Thực đơn là một bản giao hưởng của các cấu 
trúc, hương vị, mùi vị sẽ kích thích các giác quan 
khác của bạn khi không có sự hỗ trợ của thị giác. 

Đó không chỉ thuần tuý là một một bữa ăn mà 
còn là một hành trình trải nghiệm ẩm thực thông 
qua mùi vị, hương vị, âm thanh và cảm nhận. Bạn 
sẽ khám phá một sự đáng ngạc nhiên rằng hầu hết 
con người có xu hướng thưởng thức thức ăn bằng 
thị giác nhiều hơn là bằng vị giác.

Nhà hàng Bóng tối có 11 nhân viên khiếm thị 
làm việc với công việc chủ yếu là hướng dẫn viên 
ẩm thực và nhân viên tiếp thực, phục vụ khách 
hàng dùng bữa trong phòng ăn bóng tối. Điều này 
không chỉ giúp người khiếm thị nâng cao sự tự tin, 
mà còn để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối 
với người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật 
nói chung. Thực tế, người khiếm thị sẽ cảm thấy 
thoải mái và làm việc hiệu quả hơn “người sáng” 
khi hoạt động trong điều kiện môi trường hoàn 
toàn tối”.

Trải nghiệm ở đây không chỉ đơn thuần là ăn 
uống, mà là một sự thay đổi tư duy trải nghiệm độc 
đáo, nơi mà khứu giác, vị giác, xúc giác và thính giác 
hội tụ lại mang đến cho bạn một cảm nhận hoàn 
toàn mới – một hành trình thông qua các giác quan. 

ẩm thực   ẩm thực   

trong bóng tối
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Thực khách được trải 

nghiệm ẩm thực trong một 

không gian hoàn toàn 

không có ánh sáng, dưới 

sự hướng dẫn và phục vụ 

của nhân viên nhà hàng 

là những người khiếm thị, 

thực khách sẽ có những trải 

nghiệm ẩm thực cực kỳ mới 

lạ với các giác quan của 

mình và thông qua đó hiểu 

thêm về thế giới của người 

những khiếm thị
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sự thay đổi tư duy trải nghiệm 

độc đáo, nơi mà khứu giác, vị 

giác, xúc giác và thính giác hội 

tụ lại mang đến cho bạn một 

cảm nhận hoàn toàn mới
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