
Phòng thương mại và công nghiệp Toyota, 1F
1-25 Kozaka-Honmachi, Toyota-shi, Aichi 
471-0034 Japan

Tập hợp đầy đủ 
thông tin du lịch 
của thành phố Toyota!

Quét mã 
tại đây để 
biết thêm 

chi tiết:

Nơi ở Ăn uống Quà lưu niệm Đi lại

Bạn sẽ sử dụng phương 
tiện giao thông công cộng?

Xe buýt Toyota Oiden Bus
 sẽ đưa bạn đi thưởng ngoạn xung quanh. 

http://michinavitoyota.jp/

Với chức năng tìm kiếm 
của Google Maps!

michinavi toyota

Hãy tìm chúng tôi 
trên Instagram!

Khám phá những địa điểm
tham quan của Toyota!

Hãy quét mã để thêm 
tài khoản LINE chính 
thức của chúng tôi!

Tận hưởng các đặc quyền 
tiện dụng khi trở thành 
thành viên của Fan Club!

Kết nối với chúng tôi
 trên Facebook!

Đăng tải thông tin 
mới nhất!

https://www.facebook.com/TourismToyotaEN/ https://www.instagram.com/tourismtoyota/https://line.me/R/ti/p/5F4FhVtU3e

(Tiếng Nhật)
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TEL.0565-85-7777
FAX.0565-85-7700
https://www.tourismtoyota.jp/en/
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http://www.toyota-go-hey.jp/

Mọi người thường cho rằng gohei-mochi là món ăn phổ biến 
trên toàn Nhật Bàn, nhưng trên thực tế, khu vực mà bạn có 
thể tìm thấy gohei-mochi chỉ giới hạn trong một số khu vực 
trải dài trên các tỉnh Aichi, Gifu và Nagano.
Khi xem xét về nguồn gốc của gohei-mochi ở khu vực này, 
người ta cho rằng tuyến đường giao thương Ida Kaido trước đây (còn được biết đến với 
tên gọi Chuma Kaido hoặc Shio-no-Michi) giữa Mikawa và Minami Shinshu đã đóng 
một vai trò quan trọng trong quá trình truyền bá văn hóa ẩm thực vùng núi với tên gọi 
là gohei-mochi này.
Từ sự phổ biến của gohei-mochi và mối quan hệ với tuyến đường giao thương này, 
người ta cho rằng rất có thể khu vực Toyota chính là nơi ra đời của gohei-mochi.

Phương pháp đề xuất của
Hiệp hội Toyota Gohei-Mochi

Đặc trưng của bánh
Gohei-Mochi

Hiệp hội Toyota Gohei-Mochi
Tổ chức này được ông Noda Kiyoe của Công ty Noda Miso 
thành lập vào năm 2010 với mục đích nghiên cứu và truyền 
bá văn hóa ẩm thực gohei-mochi.
Cùng với 55 cửa hàng gohei-mochi ở thành phố Toyota, 
Hiệp hội đang nỗ lực để thúc đẩy gohei-mochi trở thành 
đặc sản địa phương và phát triển khu vực.

Chỉ ở Toyota mới có bánh 
gohei-mochi hình chiếc ô tô! 
Món ăn đặc biệt này sử dụng gạo, 
nước sốt miso và que xiên đều 
được sản xuất tại địa phương. Nước sốt gohei-mochi 

để sử dụng tại nhà cũng 
được bày bán ở đây.

Nước sốt miso đỏ mè - óc chó, hình bầu dục và hình tròn

Sử dụng gỗ vát mỏng từ cây 
được trồng ở Toyota. Ngay cả 
que xiên cũng được sản xuất 
và tiêu thụ tại địa phương.

Sử dụng nước sốt miso 
làm từ đậu nành 
Fukuyutaka trồng ở 
                      tỉnh Aichi.

Nước sốt miso, hình chiếc dép sandal lớn

Nước sốt miso hành tây và nước sốt óc chó - nước tương, hình chiếc dép sandal

Nước sốt miso, hình chiếc dép sandal

Lưu ý: Xin vui lòng hiểu rằng sẽ có một số cửa hàng chế biến khác với Phương pháp đề xuất của Hiệp hội Toyota Gohei-Mochi.

Một món ăn xoa dịu 
tâm hồn sử dụng các 
nguyên liệu Toyota!

Né
t tiê

u biểu thứ 1
Sử dụng gạo địa phương như Mineasahi, 
Minehibiki và các loại gạo địa 
phương khác được trồng ở Toyota.

Né
t tiê

u biểu thứ 3

Né
t tiê

u biểu thứ 2

Hình chiếc dép sandal
(Các khu vực Asuke, 
Asahi và Inabu)

Nhiều hình dạng và kích
thước phong phú!

Gohei-mochi của khu vực Shimoyama 
có kích thước đặc biệt với tổng chiều 
dài là 22 cm! Bánh được làm từ gạo 
Mineasahi trồng tại địa phương, cùng 
với sốt miso mè cay ngọt pha một 

chút gừng. Chiếc bánh ngon lành 
này sẽ khiến bạn muốn ăn 

mãi thôi.
Hình
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có  

  

chiề
u dà

i 22
 cm

Giới thiệu các cửa hàng của Hiệp hội Gohei-Mochi tại từng khu vực!

Shimoyama
Area

Hình gậy phép Shinto
(Khu vực Toyota và Asuke)

Hình quả bầu
(Khu vực Obara)

Hình lá cây
(Khu vực 
Shimoyama)

Hình chiếc dép sandal lớn
(Khu vực Shimoyama)

Nước sốt miso, hình chiếc dép sandal lớn

Nước sốt miso, hình chiếc dép sandal lớn

Nước sốt miso, hình chiếc dép sandal lớn

Nước sốt miso, hình chiếc dép sandal lớn

Nước sốt miso mè - óc chó, hình bầu dục

Nước sốt miso, hình chiếc dép sandal

của Toyota

Bánh
Gohei-Mochi

Gohei-Mochi và Nhà hàng Shimoyama-no-Sato

Mikawaji

Koshikake Sanso

Mikawakougen Camp Village

Gohei-Mochiya Asagiri

Okonomiyaki Ippuku

Chợ Donguri Yokocho

Momijido

Asahi Kogen Genki-Mura Genki-Kan

Nhà hàng Hinoki-Chaya (Bảo tàng Sanshu Asuke Yashiki)

47-1 Nesaki, Onuma-cho, Toyota-shi       0565-90-3003

1-300 Oninotaira, Habu-cho, Toyota-shi       0565-90-3472

17-10 Koshikake, Habu-cho, Toyota-shi       0565-90-3474

2 Hannoki, Higashiobayashi-cho, Toyota-shi       0565-90-3530

3-17 Nishimachi, Toyota-shi       0565-34-4466

68-1 Neyama, Asahiyawata-cho, Toyota-shi       0565-68-2755

6-1 Harihara, Busetsumachi, Toyota-shi       0565-82-3666

4-6 Miyadaira, Asuke-cho, Toyota-shi       0565-32-7097

36 Iimori, Asuke-cho, Toyota-shi       0565-62-1188

75 Numa, Hanazawa-cho, Toyota-shi       0565-90-3155

Được ủ trong thùng gỗ với quá trình lên men tự 
nhiên lâu dài, miso đậu nành của chúng tôi có 
hương vị hoàn hảo và thấm đẫm vị umami.

6 Minamiyama, Masuzuka Nishimachi, Toyota-shi
Cửa hàng: 9:00-17:00
Chủ nhật, ngày lễ, Tuần lễ vàng, kỳ nghỉ hè, 
và ngày nghỉ lễ Năm mới 
0565-21-0028

Masuzuka Miso Công ty Noda Miso
Masuzuka Miso Noda Miso Co.

Giờ mở cửa Ngày đóng cửaĐịa chỉ Số điện thoạiNgày/Thời gian

Gạo Que
xiên

Nước
sốt

MAP：F-3 94

MAP：F-3 92

MAP：F-3

MAP：F-3 90

101

MAP：E-3 102

MAP：F-1 78

MAP：G-1 84

MAP：F-2 60

MAP：F-2 70

MAP：C-2 27

MAP：D-3 28

Khu vực
 Asuke

Khu vực
Toyota 

Khu vực
Asahi

Khu vực
Inabu

Khu vực
Shimoyama

Khu vực
Toyota 

Mùi hương miso thơm phức không cưỡng lại được!

Lịch sử
của bánhGohei-Mochi

Gohei-mochi hình chiếc ô tô!
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Từ vùng đất Toyota

Rượu sake địa phương của Toyota được sản xuất bằng nguồn nước 
tinh khiết, trong sạch trong khí hậu mát mẻ. Hãy cùng nâng ly 
chứa đầy một trong những loại rượu sake quý giá này vào tối 
nay nhé.

Đạt Giải Vàng trong Giải thưởng rượu sake Nhật Bản 
thường niên. Nơi sản sinh ra Kikuishi – thương hiệu 
rượu sake nổi tiếng với hương vị nhẹ nhàng.

Một trang trại trà ở độ cao 600 mét sản xuất ra loại 
trà Shimoyama thơm ngát. Lá trà được chế biến tại 
nhà máy và bày bán tại nhiều cửa hàng khác nhau.

Inomata Chaen

Không bán hàng trực tiếp.
1-4-10 Hinode-cho, Toyota-shi         0565-36-5561

Sản phẩm này đã được bày bán tại AEON, 
Yamanaka, CO-OP, Feel, Domy, Epron Foods, v.v...

Rau non thủy canh được trồng trong nhà 
máy sản xuất thực vật với điều kiện môi 
trường sạch sẽ và được kiểm soát.

0565-90-2530 
(Hiệp hội du lịch Shimoyama - thành phố Toyota)

Nhà máy sản xuất rượu này được biết đến 
với loại rượu sake Shikan nổi tiếng được 
làm bằng nước suối chất lượng cao.

Nakagaki Shuzo Co., Ltd.

10 Shimodaira, Anma-cho, Toyota-shi
Cửa hàng: 8:00-20:00
Không có ngày đóng cửa cụ thể 
0565-68-2522

Cửa hàng rượu này đã được thành lập từ thời Meiji. Bạn 
có thể bắt gặp loại rượu sake junmai ginjo Hanko nổi 
tiếng, một thương hiệu được tạo dựng 
cùng với người dân địa phương Asuke!

Cửa hàng rượu Murasada Saketen
Murasada Saketen Liquor Store

8-2 Iimori, Asuke-cho, Toyota-shi
8:30-18:00       Thứ Năm.
0565-62-0140

2-166 Kita-machi, Toyota-shi (Quảng trường 
Toyotashieki Higashiguchi Machinaka Hiroba – 
tên thường gọi là Toyoshiba)
10:00-17:00       Thứ Hai.
0565-42-6547 (Koikeya-Create)

1-17 Hanaoka-cho, Toyota-shi
9:00-17:00  
Thứ bảy, chủ nhật, và ngày lễ
0565-41-4837

Toyoda Iron Works Co., Ltd.
Pulizia Green Baby Leaf Mix

Không bán hàng trực tiếp.

713 Minami-Mizuwakare, Kuroda-cho, Toyota-shi
Các ngày trong tuần: 10:00-18:00. Thứ bảy, chủ nhật, 
và ngày lễ: 9:30-18:00.
Mở cửa mỗi ngày        0565-83-3601

Nhà máy rượu Horaisen Ginjo
Horaisen Ginjo Workshop

Một nhà máy sản xuất rượu được biết đến với các thương 
hiệu rượu sake Horaisen và Ichinenfudo nổi tiếng. Du khách 
có thể tham quan nhà máy sản xuất rượu này và cũng có thể 
tự mình trải nghiệm quá trình nấu rượu sake.

48 Shitagoya, Shigo-cho, Toyota-shi
Cửa hàng mở cửa các ngày trong tuần: 9:00-18:00. Thử bảy: 5:00.
Chủ nhật, ngày lễ, Tuần lễ vàng, và ngày nghỉ lễ đầu năm cuối năm 
0565-45-0020

Công ty cổ phần nhà máy rượu Urano
Urano Goshi Gaisha Brewery

9-48 Hoei-cho, Toyota-shi
0565-28-4021

Công ty Ishikawa Seicha

38 Yashikibata, Yoshiwara-cho, Toyota-shi
9:00-18:00        Thứ tư.
0565-52-3119

67 Yashikibata, Yoshiwara-cho, Toyota-shi
9:00-20:00       Thứ tư.      0565-52-3810

Công ty Kokaen

Trang trại trồng trà
Hekien Ocha-no-Junpei
Nông trại trà lâu đời này đã được xây dựng 
từ năm 1870 và hiện đang được điều hành 
bởi chủ sở hữu đời thứ 5. Nông trại cũng có 
cung cấp trải nghiệm hái trà.

Từ những lá trà được hái bằng tay, công ty mang 
đến các sản phẩm là fukamushi-cha và matcha 
hữu cơ với hương thơm tuyệt hảo, chất lượng cao.

Ishikawa Seicha sản xuất lá trà hữu cơ, không hóa 
chất. Nơi đây đã đạt giải thưởng lớn trong Giải 
thưởng Nông nghiệp Nhật Bản năm 2019.

Toyota là một trong những nơi sản xuất trà lớn ở tỉnh 
Aichi. Đặc biệt, trong các loại trà ở đây thì Tencha 
(nguyên liệu làm ra matcha) là loại trà rất nổi tiếng ở các 
hội chợ về trà, nhờ mùi thơm và hương vị tinh tế.

Koikeya-Create
(Mật ong)

Nanohana Nouen
(Dầu hạt cải và các sản 
phẩm thực phẩm khác)

(Sản phẩm có bán tại văn phòng trang trại, tại chợ 
nông sản ở cạnh Trụ sở chính của JA, và tại Donguri no Sato.)

Chứa hơn 80% hàm lượng đường! Mật ong tự 
nhiên hiếm có được thu thập ở Hiratobashi-cho.

Trang trại này bán dầu chất lượng 
cao và gia vị làm từ các nguyên 
liệu được trồng trên đất sạch.

Toyota Shuzo Inc.

5-8 Kitamachi, Toyota-shi
9:00-17:00
Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ
0565-32-0110

Được thành lập vào năm 1923, nhà máy sản xuất 
rượu này có lịch sử lâu đời và nổi tiếng với các 
thương hiệu rượu sake Nioizakura và Toyota 
Masamune.

Rượu sake của
Toyota ở Toyota

Tr
à

Mật o�� c�í� 
được �ản �uất �ại 

Toy���!
Dầu hữu cơ và �i� �ị �n 
toà� �h� �ức ��ỏe cù�� 

hươn� �ị n�ẹ �hà��.

Chú�� tôi �ó �hận đặt 
hà�� c�o �ác �oại rượu 
sa�� độc ��ất �ô �hị 

là� �a t��� �êu cầu của 
k�á�h �à�g!

MAP：G-1 86

MAP：D-2 29

MAP：F-1 74

MAP：F-2 59

MAP：D-2 30

MAP：D-3 31

MAP：D-3 32

MAP：D-3 33
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MAP：D-2 35
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 Asuke

Khu vực
Toyota 
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Toyota 
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Toyota 
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Toyota 
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Toyota 

Khu vực
Toyota 

Khu vực
Toyota 

Khu vực
Asahi

Khu vực
Inabu

Nếu bạn �uốn �u� �ượu s��� Ha�k� �ủa As���, �ãy đến đâ�!

Nơi lý �ưởn� để mu� �á� mó� �uà lưu n�ệm!

Trà được ��ồn� ở địa hì�� ca� �ó �ùi 

t�ơm �u�ến �ũ �à hươn� �ị tu�ệt �ời!

Hãy �ù�g ��a� �ốn� �rà �à �hâ� �hi 

bá�� kẹo ��ọt �a�g �ươn� �ị ma��h�!

Ba l�ại lá ��à đã già�� g�ải t�ưởn�, 

c�ỉ được �á� với số lượn� �ạn ��ế!
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280 Hatabayashi, Oshikamo-cho, Toyota-shi 
0565-29-0365

Sản phẩm này có bán tại chuỗi cửa hàng JA Green 
Center và AEON STYLE Toyota.

Nước ép cà chua tươi, ngọt, thơm mát của chúng 
tôi sử dụng một lượng lớn cà chua vàng!

Ohashi Engei

5-1 Maruyama, Matsudairashiga-cho, Toyota-shi
9:00-18:00            Thứ Hai.
0565-58-3301

Thứ Hai. - Thứ Năm: 9:30-22:30 (Thời gian đón khách trễ nhất là 22:00)
Thứ Sáu:  9:30-23:30 (Thời gian đón khách trễ nhất là 23:00)
Thứ Bảy: 8:00-23:30 (Thời gian đón khách trễ nhất là 23:00)
Chủ nhật và ngày nghỉ: 8:00-22:30 (Thời gian đón khách trễ nhất là 22:00)
Mở cửa hằng ngày                    0565-45-5800

21 Umamichiori, Kano-cho, Toyota-shi
Check-in: 15:00. 
Check-out: 10:00.
Mở cửa hằng ngày
0565-45-6111

Nhà hàng Onjiki Shokudo  Restaurant Onjiki Shokudo

Nằm trên tầng một của Kinsen-no-Yu, bạn có thể ghé thăm nhà 
hàng này khi vẫn còn khoác trên mình bộ yukata sau khi tắm 
suối. Tại đây, bạn có thể thưởng thức những bữa ăn ngon và tận 
hưởng bầu không khí của suối nước nóng. Tất cả các món ăn 
của nhà hàng đều được nấu bằng nước suối có chứa radon.

Sử dụng nguyên liệu theo mùa ngon nhất, khách sạn này cũng 
phục vụ các món ăn kết hợp với sản phẩm địa phương.

Suối nước nóng có chứa radon 100% tự nhiên này rất hiếm gặp 
ngay cả ở Nhật Bản. Nước trong suối nước nóng này là nguồn 
nước đầu tiên ở tỉnh Aichi được phê duyệt có thể dùng để uống.

Hãy thưởng thức những món ăn ngon, ngâm mình trong suối nước 
nóng, và thư giãn với một chuyến đi trong ngày hoặc làm điểm 
dừng chân cho một kế hoạch khác.

Thứ Hai - Thứ Sáu.: 11:00-15:00
17:00-22:00 (Thời gian đón khách trễ nhất là 21:00)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ: 11:00-22:00 
(Thời gian đón khách trễ nhất là 21:00)
0565-45-5800

T-FACE là trung tâm mua sắm ở phía của 
Tây nhà ga. Xe đẩy mua sắm tạo hình xe 
Lexus ở đây rất được trẻ em yêu thích.

T-FACE

1-57-1 Wakamiya-cho, Toyota-shi
Tòa nhà A và Tòa nhà B,  tầng 1 - tầng 7, 10:00-20:00
Gochiso Dining, tầng 8 - tầng 11 Tòa nhà B, 
City Plaza 11:00 - Muộn nhất là 23:00
Mở cửa hằng ngày 
(Ngoại trừ ngày đầu năm và các ngày bảo trì)
0565-33-0004

Toyotabi Station là một trung tâm thông tin du lịch cung 
cấp tài liệu về các điểm tham quan xung quanh thành 
phố để giúp bạn lên kế hoạch cho những chuyến đi thú 
vị. Tại đây, bạn cũng có thể mua sắm các loại rau địa 
phương mới hái và sản phẩm đặc sắc của Thành phố Toyota.

Toyotabi Station

Green Center Matsudaira

Green Center Fujigaoka
161-1 Inaba, Nishinakayama-cho, Toyota-shi
9:00-18:00            Thứ Ba của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng
0565-76-6511

Toyota là vương quốc của trái cây. Đào và lê nashi khổng lồ có kích thước to bằng đầu 
em bé là hai trong số những loại trái cây nổi tiếng của Toyota.
Điểm phân loại tuyển chọn trái cây JA Aichi Toyota
Thời gian mở cửa: Khoảng tháng 6 - tháng 12.      0565-46-2225

Chợ Oiden  Oiden Market

5-57-1 Motomiya-cho, Toyota-shi         10:00-19:00
Thứ Hai.      0565-77-7582

Khu chợ bày bán trực tiếp này là nơi bán các loại 
cá tươi ngon nhất, gia súc, các món ăn thường 
ngày và sản phẩm chế biến trong ngày, với tiêu 
điểm là các loại rau tươi được nuôi trồng bởi 
nhóm nông dân trẻ của Toyota, Yume Note!

Kanon Coffee

70 Kanematsu, Takasaki-cho, Toyota-shi (Chợ bán buôn khu vực thành phố Toyota)
Lưu ý: Quán chỉ mở cửa vào những ngày chợ mở cửa cho người dân đến mua sắm.

300 gram gừng tươi cô đặc trong một chai nhỏ!
Bạn chỉ cần rắc lên cà phê, trà và nhiều loại thực 
phẩm khác! Quán cà phê sẽ mở cửa vào những 
ngày chợ bán buôn mở cửa cho người dân đến mua sắm.

Nơi quy tụ các loại sản phẩm thơm ngon và hiếm có!
Bạn còn có thể mua được các loại rau tươi và sản phẩm địa phương.

Toyota là thành phố chuyên về sản xuất, nhưng bên cạnh sự 

lôi cuốn về công nghệ, bạn chắc chắn sẽ bị chinh phục bởi 

những món ăn ngon có mặt ở khắp nơi trong thành phố!

Đặc sản địa phương ở Toyota

Nổi tiếng với suối nước nóng radon tự nhiên, vốn được chọn là "suối 
nước nóng thần kỳ được các bác sĩ khuyến khích", khách sạn Kinsenkaku 
ở Sanage Onsen là một khu nghỉ dưỡng theo phong cách Nhật Bản được 
bao quanh bởi thiên nhiên và những khu vườn xinh đẹp.

Khách sạn Kinsenkaku & Suối nước nóng tắm trong ngày Kinsen-no-Yu

Suối nước nóng tắm trong ngày Kinsen-no-Yu
Kinsen-no-Yu Day Visit Hot Spring

Khách sạn Kinsenkaku
Hotel Kinsenkaku

Cửa hàng bán
quà lưu niệm

Khu vực
Toyota

Đắm �ì�h ��ư giã� 
t�o�g ��ối nước �ó�g 

sa� �ữa ăn!

MAP：D-3 37
MAP：D-2 41

MAP：D-2 36

MAP：E-3 71

MAP：E-2 103

MAP：D-2 40

MAP：D-3 38

Khu vực
Fujioka

Khu vực
Toyota 

Khu vực
Toyota 

Khu vực
Toyota 

Khu vực
Toyota 

Khu vực
Matsudaira

Bột �ừn� - �oại g�� �ị đa �ôn� 
dụ�� tốt ��o sức ��ỏe của bạn
Bột �ừn� - �oại g�� �ị đa �ôn� 
dụ�� tốt ��o sức ��ỏe của bạn

Một ��i đã nếm ��ử hươn� �ị nà�,  

bạn �ẽ �hấy ��ôn� �ó loại 

 nước é� �à c�u� �à� sá�� bằn�!

Một ��i đã nếm ��ử hươn� �ị nà�,  

bạn �ẽ �hấy ��ôn� �ó loại 

 nước é� �à c�u� �à� sá�� bằn�!

Trái �â� c�í� hoà� �ảo với 

hươn� �ị t�ơm ��on!
Trái �â� c�í� hoà� �ảo với 

hươn� �ị t�ơm ��on!
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1-88 Hoei-cho, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:30-14:00 (Gọi món trễ nhất trước 13:30)
Bữa tối: 17:00-22:00 (Gọi món trễ nhất trước 21:30)
Mở cửa mỗi ngày         0565-29-1811

0565-35-6092

0565-35-4663 0565-35-6611

0565-35-4663

0565-35-4637

6-27-1 Maeda-cho, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:30-14:00 (Gọi món trễ nhất trước 14:00)
Bữa tối: 17:00-23:00 (Gọi món trễ nhất trước 22:00)
Thứ hai (Mở cửa vào ngày Doyo no Ushi no Hi 
(Ngày ăn lươn), Tuần lễ Vàng, và ngày lễ Obon)
0565-41-6712

5-13-10 Kozaka-Honmachi, Toyota-shi
11:00-14:00 (Gọi món trễ nhất trước 13:40)
17:00-20:00 (Gọi món trễ nhất trước 19:40)
Thứ hai và chủ nhật tuần thứ 3 của tháng
0565-32-1970

1-7-1 Takagami, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:30-13:30  Bữa tối: 16:30-19:30
Thứ Ba và thứ Tư (Có thể thay đổi)
0565-88-2113

Unachu (Món lươn)

Lưu ý: Vui lòng liên hệ để biết về thời gian làm việc, ngày đóng cửa của từng nhà hàng, v.v... 

Bên trong Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố Toyota, 
8-5-1 Kozaka-Honmachi, Toyota-shi
Bữa trưa: 10:30-15:00   Quán cà phê: 10:00-17:00
Thứ Hai (Tương ứng với lịch trình của bảo tàng) 
0565-32-3332

Sân vận động Toyota 4F, 7-2 Sengoku-cho, Toyota-shi
11:00-15:00 (Gọi món trễ nhất trước 14:30) Nhà hàng có nhận đặt chỗ trước 
cho các bữa tiệc nhóm lớn cả trong và ngoài giờ mở cửa hoạt động.
Thứ ba (Đôi khi có thể đóng cửa đột xuất do các 
sự kiện, bảo trì, và những lý do khác).
0565-87-5208

203 Ichiba, Hirose-cho, Toyota-shi
Từ đầu tháng bảy đến đầu tháng mười
10: 00-19: 00 (Đặt hàng cuối cùng 18:30)
Mở cửa hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra
0565-41-2359 

Lưu ý: Quý khách vui lòng thông cảm rằng thông tin chi tiết về hoạt động của đập câu cá có thể thay đổi do bão hoặc mưa lớn.

Một truyền thống của mùa hè! Hãy cảm nhận làn gió nhè
     nhẹ trên sông và thưởng thức ẩm thực chế biến từ cá ayu.

1-140 Kitamachi, Toyota-shi
Check-in: 13:00. Check-out: 11:00.
Mở cửa mỗi ngày       0565-35-6611 

Meitetsu Toyota là khách sạn tọa lạc ở trung tâm thành phố Toyota, ngay trước ga Toyotashi, 
từ đây, bạn có thể dễ dàng đi đến mọi nơi trong thành phố. Khách sạn có các nhà hàng sang 
trọng bậc nhất phục vụ teppanyaki, món ăn phương Tây, và ẩm thực truyền thống Nhật Bản.

Trải nghiệm sự sang trọng ở nhà hàng khách sạn Như được thấy trên TV! Bạn hãy thử món lẩu Motsunabe cà ri!

Lòng bò hảo hạng từ những con bò được nuôi ở Nhật hòa 
quyện cùng nước dùng cà ri ngon đậm đà tạo thành món lẩu 
Mostunabe không gì sánh bằng. Bạn hãy thêm gạo và phô mai 
vào nước dùng để món lẩu trở nên hoàn hảo hơn nhé.

Lươn sống sẽ được cắt thành phi lê sau khi bạn gọi món. Bạn 
sẽ được thưởng thức lươn với nước sốt tự làm mang hương vị 
quyến rũ trứ danh của quán.

Phục vụ các bữa ăn kaiseki đầy đủ với các nguyên 
liệu theo mùa. Rất thích hợp cho những dịp đặc biệt.

Thực khách có thể thưởng thức ẩm thực Quảng 
Đông chính thống với hương vị đậm đà đặc trưng.

Nhà hàng phục vụ bữa trưa theo 
kiểu buffet vào ban ngày và phục 
vụ những bữa tiệc riêng tư từ 10 
người trở lên vào buổi tối.

Tận mắt nhìn thấy các đầu bếp nấu ăn ngay 
trước mặt bạn trong căn bếp mở.

Hãy nếm thử món cá ayu béo ngậy và mềm 
ngọt được nướng với muối nhé!

Bạn hãy đến đây để nghỉ ngơi, thư giãn, và nhâm nhi một 
tách trà ở quán cà phê có bầu không khí thoải mái này.

Nhà hàng phục vụ thực đơn theo mùa Le Bonheur
Seasonal Kitchen Le Bonheur (Buffet & Bistro)

WAKUYA
(Nhà hàng - bar theo phong cách Nhật Bản)

Teppan Keyaki
(Bít tết & Teppanyaki)

Đập câu cá Hirose Yana
Hirose-Yana Weir (Đập câu cá)

Lounge Himawari
(Quán cà phê)

musée le café-restaurant
(Ẩm thực Pháp)

Nhà hàng trong Sân vận động Toyota - Verde Rosso
Toyota Stadium Restaurant Verde Rosso (Western restaurant)

Ẩm thực Nhật Bản Mikawa
Japanese Cuisine Mikawa (Japanese cuisine)

Nhà hàng Trung Hoa Manyouka
Chinese Restaurant Manyouka (Ẩm thực Trung Hoa)

Khách sạn Meitetsu Toyota
Meitetsu Toyota Hotel

Nhà hàng phục vụ món lươn từ Mikawa Isshiki ngon 
tuyệt và các món ăn được chế biến từ củ khoai từ núi.

Nhà hàng này đã phục vụ món lươn nướng trong suốt 50 năm! Lươn sẽ 
được nướng đạt đến độ hoàn hảo và được nhúng vào nước sốt theo công 
thức bí mật của đầu bếp. Chắc chắn bạn sẽ say mê hương vị tuyệt vời này!

Bạn có thể thưởng thức hương vị ẩm thực Pháp 
đẳng cấp sao Michelin với giá cả phải chăng.

Ở độ cao cách mặt đất 30 m, từ nhà hàng này bạn có thể thu toàn 
cảnh thị trấn vào tầm mắt. Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức một bữa 
ăn trưa sang trọng được thực hiện với tay nghề đỉnh cao của đầu bếp!

Unagi & Jinenjo Manmaru (Món lươn)

Manpuku Shiten (Món lươn)

nướng ở trung tâm thành phố Toyota!
Hãy nếm thử hương vị đặc biệt của món lươn

Bữa ăn sang trọng bên trong những tòa nhà do các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.

MAP：D-3 42
MAP：C-1 1

MAP：D-3 44

MAP：A-3 3

MAP：E-2 75

MAP：E-2 43

MAP：D-3 47 MAP：C-2 9

Khu vực Toyota

Giòn �ê� n�oà�, �hơm 
mềm �ê� t�o�g

Hãy ��ử mó� ă� nà� �he� 
p�o�g �á�h �i�s����us��!

Nhà �à�g �ươn �ổi t�ến�,với lị�� sử lâu đời.
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1-4-1 Obayashi-cho, Toyota-shi
11:30-15:00 (Gọi món trễ nhất trước 14:00)
Lưu ý: Buổi tối nhà hàng chỉ mở 
cửa phục vụ cho các buổi tiệc và 
hoạt động đã đặt chỗ trước.
Thứ Ba, Thứ Bảy, và Chủ Nhật
(Mở cửa vào thứ Ba trong tháng 4, 
tháng 5 và tháng 11)
0565-25-2626

Đây là nhà hàng Pháp có vườn hoa theo chủ đề. 
Sau khi dùng bữa xong, bạn có thể thong thả đi 
dạo trong khu vườn xinh đẹp.

Nhà hàng Kayutei (Ẩm thực Pháp)

Tận hưởng trải nghiệm du lịch thông qua ẩm thực.

Nhà hàng Ý này sử dụng rất nhiều loại rau trồng tại địa 
                 phương và có phương pháp nấu nướng đa dạng.

Osteria B (Ẩm thực Ý)

5-34 Nishimachi, Toyota-shi
17:00-22:00 (Gọi món trễ nhất trước 21:00 cho thức 
ăn, 21:30 cho thức uống và tráng miệng)
Thứ Hai, Chủ nhật của tuần thứ nhất và tuần thứ ba 
trong tháng
0565-47-7829

VITS Toyota Town 4F, 5-5 Nishimachi, Toyota-shi
Bữa trưa 11:30-15:00
Bữa tối 17:00-23:00
(Gọi món trễ nhất trước 22:30)
Mở cửa mỗi ngày (Trừ ngày lễ Năm mới)
0565-33-5233

Thực đơn với hơn 50 món ăn có thể mang đi! 
Và bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn 
Thái Lan chính thống tại nhà.

Bullshit (Ẩm thực Ý)

6:45-17:00 (Gọi món trễ nhất trước 16:30)
Bữa sáng: 7:00-10:00
10:00-17:00 (Gọi món trễ nhất trước 16:30)
Lưu ý: Sau 17:00, nhà hàng chỉ phục vụ cho các sự kiện 
của khách sạn và các hoạt động đã đặt chỗ trước.
Mở cửa mỗi ngày        0565-31-2211

Bữa trưa: 11:30-14:30 (Gọi món trễ nhất trước 14:00)
Bữa tối: 17:30-21:00 (Gọi món trễ nhất trước 20:30)
Thứ bảy, chủ nhật, và ngày lễ: 17:00-21:00 
(Gọi món trễ nhất trước 20:30)
Giờ mở cửa có thể thay đổi vì những lý do khác nhau.
Mở cửa mỗi ngày        0565-31-2211

5-24 Nishimachi, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:30-14:30  Bữa tối: 17:00-22:00
Thứ Hai, Chủ nhật của tuần đầu tiên trong tháng và thời 
gian dùng bữa trưa của thứ Ba
0565-63-5775

Nhà hàng và quán bar đầy phong cách này 
phục vụ các món ăn đậm chất Ý theo mùa.

Casual Italian Dining 
BACCHUS TOYOTA (Ẩm thực Ý)

Bữa trưa: 11:30-14:30 (Gọi món trễ nhất trước 14:00)
Bữa tối: Các ngày trong tuần 17:30-21:00 (Gọi món trễ nhất trước 20:30)
Thứ bảy, chủ nhật, và ngày lễ: 17:00-21:00 (Gọi món trễ nhất trước 20:30)
Giờ mở cửa có thể thay đổi vì những lý do khác nhau.
Thứ Ba. (Ngoại trừ ngày lễ)            0565-31-2211

BAMBI café diner (Quốc tế)

Bạn có thể dùng món hamburger mềm mọng tại 
quán café diner này. Hãy chọn thêm topping và 
thưởng thức món burger độc đáo của riêng bạn.

Tòa nhà Yoshida Tầng 1, 2-58-3 Nishimachi, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:00-14:00 Bữa tối: 18:00-23:00
Chủ nhật và ngày nghỉ: 11:00-20:00
Thứ Hai.        0565-32-0880

7-4-1 Wakamiya-cho, Toyota-shi
17:00-24:00 (Gọi món trễ nhất trước 23:30)
Mở cửa mỗi ngày         0565-31-1413

Hải sản tươi sống được chuyển đến trực tiếp từ Chợ 
cá Hakodate! Hãy trải nghiệm sự xa hoa và thỏa mãn 
với phần cơm đầy ắp trứng cá hồi.

Hotel Toyota Castle tọa lạc ở vị trí tuyệt vời, cách ga Toyotashi 
khoảng hai phút di chuyển. Dịch vụ tinh tế của khách sạn hứa 
hẹn sẽ mang đến cho bạn khoảng thời gian tuyệt vời.

Địa điểm tuyệt vời, thời gian tuyệt hảo!

COMO Square West, 2-160 Kitamachi, Toyota-shi
Check-in: 15:00 Check-out: 11:00
Mở cửa mỗi ngày       0565-31-2211

Phía Tây của 1F Dream Mansion, 1-80 Nishimachi, Toyota-shi 
Bữa trưa 11:00-14:00  Bữa tối 18:00-24:00
Chủ nhật và ngày lễ (Vào chủ nhật và ngày lễ, quán chỉ mở cửa 
phục vụ cho các buổi tiệc và hoạt động đã đặt chỗ trước.)
0565-77-4175

Một quán bar kiểu Ý phục vụ các món thịt và mì ống 
tươi tự làm.

Bữa trưa: 11:30-14:00.
Bữa tối: 17:00-21:00 (Gọi món trễ nhất trước 20:30)
Mở cửa mỗi ngày        0565-31-2211

Nhà hàng Thái Thanisara
Thai Restaurant Thanisara (Ẩm thực Thái)

All Day Dining WINDSOR
(Nhà hàng phương Tây)

Nhà hàng Trung Hoa TAOYUAN
Chinese TAOYUAN (Ẩm thực Trung Hoa)

Teppanyaki DAN
(Ẩm thực Pháp)

Wasaibo Koromo (Ẩm thực Kaiseki)

Khách sạn Toyota Castle
Hotel Toyota Castle

Southern Hokkaido Agriculture Forestry 
and Fisheries Department Toyota Shop
(Quán bar-nhà hàng hải sản phong cách Nhật Bản)

Bạn có thể tận hưởng không gian sang trọng 
của nhà hàng vào bất cứ lúc nào trong ngày!

Phục vụ các món ăn Trung Hoa theo phong cách 
Quảng Đông tốt cho sức khỏe với giá cả hợp lý!

Thực khách sẽ ngạc nhiên khi được xem các đầu bếp chế biến 
món nướng teppanyaki ngay trước mặt với sự tinh tế và chính xác.

Từng món ăn ở đây đều lưu giữ lại những tinh hoa của các mùa, 
và bạn có thể thưởng thức những món ăn tuyệt vời của Nhật 
Bản bằng cả năm giác quan trong một không gian trang nhã.
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n�ữn� �gười bạn để tổ c�ức �ột �ữa t�ệc!
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Đến với izakaya để thưởng thức những món cá tươi ngon

Dành cho cả những người không thể ăn cay nhờ có thể điều chỉnh mức độ cay!

Được quản lý trực tiếp bởi nông dân! Hãy nếm thử những 
phần cơm thơm ngon được nấu từ nông sản địa phương.

Những quán izakaya địa phương nổi tiếng 
                              không thể bỏ lỡ để nhâm nhi cùng bạn bè.

Một nhà hàng để nghỉ ngơi thư giãn với những món ăn ngon. 
                                                          Thích hợp dành cho gia đình!

1-24-2 Wakamiya-cho, Toyota-shi 
Các ngày trong tuần: 17:00-25:00 (Gọi món trễ nhất trước 24:30)
Ngày lễ: 17:00-24:00 (Gọi món trễ nhất trước 23:30)
Chủ nhật (Nếu thứ hai là ngày lễ thì sẽ mở cửa vào chủ nhật, đóng cửa vào thứ hai)
0565-32-7810

Nổi tiếng với món lẩu Akakara Nabe! Hãy chọn mức độ cay của 
bạn từ 0 đến 10 và nhiều loại topping đa dạng. Dùng thêm cơm 
hoặc mì ramen cũng là những lựa chọn tuyệt vời.

Akakara (Quán bar-nhà hàng phong cách Nhật Bản toàn diện)

6-62-1 Nishimachi, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:00-14:00
Bữa tối: 17:00-23:00
Thứ hai.       0565-32-7708

●Cửa hàng Toyota ●Cửa hàng Toyota #2

2-35 Nishimachi, Toyota-shi
17:00-23:00
Thứ hai.       0565-41-7327

4-52-2 Maeda-cho, Toyota-shi
17:30-23:00 (Gọi món trễ nhất trước 22:30)
Thứ hai. (Mở cửa hằng ngày trong suốt Tuần 
lễ vàng, kỳ nghỉ lễ Obon và trong tháng 12)
0565-33-8822

4-88 Ekakushinmachi, Toyota-shi
17:30-23:00（Gọi món trễ nhất trước 22:30）
Thứ Hai. (Mở cửa hằng ngày trong suốt Tuần 
lễ vàng, kỳ nghỉ lễ Obon và trong tháng 12)
0565-25-2240

ST. RITZ. BLD. 2F, 8-1-7 Wakamiya-cho, Toyota-shi 
17:00-24:00                Chủ nhật            0565-35-6699

Eishuku Bldg., 1-5-4 Kanda-cho, Toyota-shi
Chủ Nhật - thứ Năm: 17:00-22:00 (Gọi món trễ nhất trước 21:00)
Thứ Sáu và thứ Bảy: 17:00-23:00 (Gọi món trễ nhất trước 22:00)
Ngày nghỉ không cố định
0565-63-5779

Đây là nhà hàng kiểu phương Tây, phục vụ 
hải sản tươi sống từ Goshima, Nagasaki.

Nhà hàng này phục vụ những phần cơm sang trọng và 
ngon miệng sử dụng gạo và trứng từ Toyota. Ở đây 
cũng có phục vụ gói mang đi.

Quán izakaya này được yêu thích vì dịch vụ thân 
thiện và phục vụ các phần ăn lớn với giá cả hợp lý.

Đây là một nhà hàng mì udon vào ban ngày và là một izakaya vào ban đêm, 
nước dùng và sợi mì dai ngon chính là niềm tự hào của nhà hàng này.

5-32 Nishimachi, Toyota-shi
17:00-23:00
Chủ nhật         0565-31-2995

2-166 Kitamachi, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:00-14:30 (Thời gian nhận gọi món muộn nhất) 
Thứ Bảy đến 15:00 (Thời gian nhận gọi món muộn nhất)
Bữa tối: 17:00-22:30 (Thời gian nhận gọi món muộn nhất)
Thứ hai.        0565-98-1717

7-6-3 Maeda-cho, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:30-14:00 (Gọi món trễ nhất trước 14:00)
Bữa tối: 17:30-22:30 (Gọi món trễ nhất trước 22:00)
Thứ hai. (Mở cửa trong suốt Tuần lễ vàng và kỳ nghỉ lễ Obon)
0565-37-8005

Meitetsu Toyotashi Station (Bên trong Toyota Plaza), 
6-81 Nishimachi, Toyota-shi 
11:00-14:00 (Gọi món trễ nhất trước 13:30)
17:00-22:00 (Gọi món trễ nhất trước 21:00)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ: 12:00-21:00 (Gọi món trễ nhất trước 20:00)
Ngày nghỉ không cố định         0565-37-1430

1-27 Maeyama-cho, Toyota-shi
(Theo ngày mở cửa của MEGLiA M Park)
Chỉ Ngày đầu năm.               0565-27-8647

ROKU KANDA (Bar & nhà hàng)

Nagasaki-Goshima Rokujo
(Bar-nhà hàng theo phong cách Nhật)

Donburiya Shichigoro
(cửa hàng MEGLiA M Park) (Cơm phần)

Ankake Spaghetti & Okonomiyaki En
(Nhà hàng & Quán cà phê)

Nishimachi Aoiya
(Quán bar-nhà hàng phong cách Nhật Bản)

MARUNANA SHO-TEN
(Mì Udon Sanuki & Quán bar)

Là một địa điểm ít được biết đến gần ga Toyotashi, nơi 
bạn có thể thưởng thức cá tươi ngon và các nguyên liệu 
theo mùa trong phòng riêng với bàn sưởi sunken kotatsu.

Nhà hàng này phục vụ các món ăn đặc biệt như cá theo mùa 
hoặc gà địa phương có thể kết hợp hoàn hảo với rượu sake.

Nhà hàng OKATOTOKI
(Ẩm thực Nhật Bản)

Fukuiya (Ẩm thực Nhật Bản)

Bữa trưa Mamezen với số lượng giới hạn của nhà 
hàng luôn là lựa chọn ưa thích của các chị em phụ 
nữ. Việc thưởng thức một bữa ăn trưa đúng chất 
ẩm thực Nhật Bản ở đây sẽ làm bạn hài lòng.

Khi đến nhà hàng, bạn nhất định phải thử bữa ăn kaiseki 
giới hạn theo mùa. Nơi đây chính là lựa chọn tuyệt vời 
cho các cuộc hội họp lớn hoặc các dịp quan trọng.

Thực đơn các món chính và các món buffet thay đổi
hằng ngày với hơn 50 lựa chọn rất được thực 
khách yêu thích!

Hare-Bare (Bar & nhà hàng)

Nhà hàng nổi tiếng với món gà nướng, cùng rau 
xiên que, doteyaki, và các món ăn khác.

Nhà hàng Mamean (Ẩm thực Nhật Bản)

●Eki-Mae Shop ●Eki-Minami Shop

MK Bldg. 1F, 5-2-1 Nishimachi, Toyota-shi
Bữa tối: 17:00-22:00
Chủ nhật         0565-34-5530

Menu phong phú với các món ăn từ cá và thịt! 
Nhà hàng kiểu Izakaya này luôn phục vụ các loại 
thực phẩm tươi ngon nhất theo mùa!

phương tại các nhà hàng theo phong cách Nhật.
Thưởng thức hương vị theo mùa, ẩm thực địa

Cùng thật nhiều loại rau xiên que.
Thưởng thức thịt gà nướng!

MAP：B-1 10

MAP：B-2 16

MAP：B-2 18

MAP：D-3 49 MAP：D-3 50

MAP：B-2 19

MAP：B-1 12

MAP：B-3 13

MAP：B-2 14

MAP：C-1 15

MAP：D-3 48

MAP：B-1 17

MAP：D-3 39

Khu vực Toyota

11 12



Bữa trưa thư thả trong một nhà kho đầy thú vị

2-50 Nishimachi, Toyota-shi
Bánh mì buổi sáng: 9:00-11:00
Bữa trưa: 11:00-14:00  Đồ ngọt: 14:00-17:00
Thứ Ba. (Đôi khi đóng cửa không cố định vào thứ Hai)
0565-41-4195

think (Quán cà phê)

Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ ở các quán cà phê tuyệt vời

Kura-Café Que Sera Sera (Quán cà phê)

3-17 Nishimachi, Toyota-shi
10:00-20:00
Ngày nghỉ không cố định
0565-34-4466

Matsujo (Các món chiên & món ăn phụ đi kèm)

Okonomiyaki Ippuku (Okonomiyaki và đồ ngọt)

4-49 Showamachi, Toyota-shi
9:00-19:00            Chủ nhật
0565-34-1448

Một hương vị cổ điển đầy hoài niệm! Các món chiên nóng hổi vừa mới ra lò.

1-58 Kosaka-Honmachi, Toyota-shi
11:00-14:00
Thứ Hai và Thứ Ba
0565-47-8177

Nâng ly cho những món ăn và đồ uống quốc tế.

COMO Square East 1F, 3-110 Kitamachi, Toyota-shi
20:00-27:00
Chủ nhật          0565-47-9937

    

Mon café  (Dining lounge) Booby's British Pub (Quán bar & Nhà hàng)

KITARA 108, 2-170 Kitamachi, Toyota-shi
Thứ Ba - thứ Năm và Chủ nhật. 17:00-26:00
Thứ Sáu và Thứ Bảy 17:00-29:00
Thứ hai.        0565-41-8821

MERCADO (Bar & Restaurant)

 1F, 1-12-4 Kosaka-Honmachi, Toyota-shi
Thứ Ba - thứ Năm và Chủ nhật: 17:00-24:00 
(Gọi món trễ nhất trước 23:30)
Thứ Sáu và thứ Bảy: 17:00-2:00 sáng hôm sau 
(Thời gian nhận gọi món muộn nhất là 1:30 sáng)
Thứ hai.          050-5484-8554

New Kitchen w/e (Quán bar & Nhà hàng)

1-140 Kosaka-Honmachi, Toyota-shi
17:00-23:00 (Gọi món trễ nhất trước 22:00)
Chỉ phục vụ bữa trưa vào thứ Bảy và Chủ nhật: 11:30-14:00
Thứ hai.        050-5487-0877

ROSIE's Tacos & Gyoza (Quán bar NEO)

101 6-7-4 Nishimachi, Toyota-shi
18:00-24:00 (Gọi món trễ nhất trước 23:30)
Chủ nhật và Thứ hai.         0565-32-3489

Dành thời gian thư giãn tại một quán bar đầy phong cách.

Bar Reserva (Quán bar đích thực)

Tòa nhà Uno. Tầng 1, 4-18-1 Showamachi, Toyota-shi
17:00-23:30                Thứ ba.
0565-33-0138

Khu vực lounge đậm chất đô thị sẽ mang đến 
cho bạn một khoảng thời gian đáng nhớ. Ở đây 
cũng có sẵn các phòng riêng cho thực khách.

Một quán rượu kiểu Anh, nơi bạn có thể lựa chọn các loại 
bia tươi từ khắp nơi trên thế giới được rót ngay từ thùng ủ.

Món ăn đặc sắc của quán là bít tết kiểu New York. Hãy 
gọi món này cùng với các loại bia thủ công quốc tế nhé.

Đầu bếp được đào tạo tại Ý sẽ phục vụ các món ăn 
đầy sáng tạo theo phong cách Ý kết hợp với những 
tinh hoa của Nhật Bản hoặc Trung Quốc.

Bia Kakegawa, bánh gyoza và bánh taco! Quán bar NEO 
Rosie của Toyota phục vụ món bánh tacos vỏ mềm tự 
làm và bánh gyoza có lớp vỏ dày.

1-27 Maeyama-cho, Toyota-shi
Các ngày trong tuần: 10:00-20:30
Thứ bảy và chủ nhật 9:00-20:30
Mở cửa mỗi ngày
0565-28-7855

Quán cà phê này phục vụ bánh mì tự làm và cà
phê hạt rang xay tại chỗ. Có rất 
nhiều set menu khác nhau cho bạn 
lựa chọn.

Quán chỉ phục vụ ba loại thực đơn định sẵn cho 
bữa trưa tốt cho sức khỏe và thỏa mãn vị giác 
của bạn. Bạn phải đặt trước chỗ để có thể 
thưởng thức một bữa ăn yên bình tại Kura-Café.

Nghỉ ngơi lấy sức tại cửa hàng bán okonomiyaki cùng 
với những món ngọt nổi tiếng, mang đậm nét hoài cổ.

Cửa hàng có vị trí nằm gần Ga Toyotashi này rất được 
người dân địa phương yêu thích. Hãy ghé đến đây và 
thử thưởng thức món bánh croquette nóng hổi mới ra 
lò cùng với các món chiên giòn khác nhé.

Quán cà phê đầy phong cách này liền kề với 
Riso, một tiệm bánh trước nhà ga, nổi tiếng với 
bữa trưa lạ mắt và ngon miệng được chế biến từ 
nhiều loại rau củ.

“Farm to Glass” Có những loại cocktail mà bạn chẳng thể tìm thấy 
ở nơi nào khác trong thành phố Toyota ngoài quán bar này.

Sweet Corns MEGLiA M Park Store
(Quán cà phê)
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Casual Italian Dining 
BACCHUS TOYOTA

Nagasaki Goshima Rokujo

Hare-Bare

Nhà hàng Thái Thanisara

Southern Hokkaido Agriculture Forestry 
and Fisheries Department Toyota Shop

Osteria B

Nhà hàng trong Sân vận động 
Toyota - Verde Rosso

ROKU KANDA

Chi nhánh Mamean Eki-Minami

Booby's British Pub

Kura-Café Que Sera Sera

Okonomiyaki Ippuku

MARUNANA SHO-TEN

Fukuiya

New Kitchen w/e

Chi nhánh Mamean Eki-Mae

Mon café

Ototoki

ROSIE's Tacos & Gyoza

MERCADO

Nishimachi Aoiya

think

Lounge Himawari

Bullshit BAMBI café diner

Manpuku Shiten
Teppan Keyaki

All Day Dining 
WINDSOR

Nhà hàng phục vụ 
thực đơn theo mùa 
Le Bonheur

Ẩm thực Nhật Bản 
Mikawa

Nhà hàng Trung Hoa 
Manyouka

Nhà hàng Trung 
Hoa TAOYUAN

Teppanyaki 
DAN

Ẩm thực Kaiseki
Wasaibo Koromo

Khách sạn Meitetsu Toyota Khách sạn Toyota Castle

Ẩm ��ực Ý �u�ệt �ảo và ��ôn� �i�n đầy ��on� �ác�

Nơi t��ệt �ời để t�ưởn� �hức �ó� cá!

Gà nướn� được ��iều n�ười ưa c��ộn�!

Ẩm ��ực T�ái ��� được ��ế biến �ởi đầu bếp T�ái ��� 

Nhữn� �hần �ơm đầy ắp ��ứn� �á hồi

Địa đ�ểm í� �gười b�ết đến �ới ẩm ��ực �a�g ���n� �ác� Ý �uyệt �ời

Tầm ��ìn �u�ệt �ời từ độ ca� 30 m ��ên ��ôn� �ru��!

Nhà �à�g �iểu p�ươn� Tâ� và N�ật Bản

Thư giã� �ại �z��a�� t��o �h��� cá�� Nhật Bản

Bi� tươi từ k�ắp �ơi t�ê� t�ế giới

Bữa t�ưa t���g �ột ��à k�o �ũ

Được �ói �r��� g�ấy �ạc đầy ��ất �oà� �ổ

Mì ud�� ��nu�� �à� ba� �gà�, i��k��a �à� b�� đê�

Thị� �e� M�ka�� �à cá� �ón ă� �he� �ù� �ại �z��a��

Các �oại b�� �ừ k�ắp ��ế giới và ẩm ��ực Ý ��ín� �hốn�

Dùn� �ữa t�ưa gần ��à ga!

Khoản� �hời g��� �uyệt �ời t���g �ột �uá� b�� đậm ��ất đô ��ị

Thưởn� �hức �á� mó� �ải sản �ươi sốn�

Bi� ��ke����, bá�� g�o�� và �á�h �a��

Thị� �à bi� ���g ��on� �ác� Ne� ��r�

Quán ����ay� �ồn� �hiệt �ới n�ữn� �ón ă� �hỏa mã� �ị giá� �ủa bạn

Quán �à �hê đầy ��on� �ác� �ủa một �iệm �á�h �ổi t�ến� 

Buff�t ��ưa c�ất
lượn� �uyệt �ảo Ẩm ��ực ��ươn� Tâ� 

c�í�h �ốc

Hươn� �ị mó� ă� 
Nhật Bản ��e� mù�

Ẩm ��ực T�ượn� Hải đ� 
dạn� �à c�í�h ��ốn�

Ẩm ��ực T�u�g ���
t�e� �h��� cá�� 
Quản� Đô�g

Nhà �à�g N�ật 
cổ điển �o �há�� 
sạn �uản �ý

Món �e���n���i 
đán� �hức �ất �ả nă� 
giá� ���n �ủa bạn

Bầu k�ô�g 
k�í �hư giã�

Dịc� �ụ t�à 
c�iều n�à� n�ã

Thức ă� �go� �ùn� �ới đồ uốn� �uyệt �ảo! Bán� �am���g�� �ềm �ọ�g �à �ực �ỳ �go� ��ện�

Thị� �ươn �ươi n��� được �ướn� �a� k�� �ạn �ọi �ón. 
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9:00-17:00 (Gọi món trễ nhất trước 16:30)
Thứ năm (Thứ sáu nếu thứ năm là ngày lễ) / Ngày lễ Năm mới 
(25/12 - 2/1) / Thứ tư tuần thứ ba của tháng 12 (Mở cửa hàng
ngày trong Tuần lễ Vàng [27/4 đến 5/5] và vào tháng 11).
0565-62-1188

Katakago Café (Quán cafe)

9:00-17:00 (Gọi món trễ nhất trước 16:30)
Thứ năm (Thứ sáu nếu thứ năm là ngày lễ) / Ngày 
lễ Năm mới (25/12-2/1) /Thứ tư tuần thứ ba của 
tháng 12 (Mở cửa hàng ngày trong suốt Tuần lễ 
Vàng [27/4 - 5/5] và trong tháng 11)
0565-62-1188

36 Iimori, Asuke-cho, Toyota-shi
9:00-17:00 (Dừng nhận khách lúc 16:30)
Thứ năm (Thứ sáu nếu thứ năm là ngày lễ) / 
Ngày lễ Năm mới (25/12-2/1) / Thứ tư tuần 
thứ ba của tháng 12 / Đôi khi có thể đóng 
cửa đột xuất và mở cửa không theo lịch.
0565-62-1188

Quà lưu niệm ở khu vực Toyota

3-26-7 Miyagami-cho, Toyota-shi
9:00-18:00
Thứ tư và thứ ba tuần thứ 3 của tháng
Có thể thay đổi tùy vào sự kiện hoặc ngày lễ. 
Vui lòng xem trên trang web cho thông tin chi tiết.
0565-32-2416

35 Uenoyamashita, Takemoto-cho, Toyota-shi
Các ngày trong tuần: 9:00-19:00
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ: 9:00-18:00
Thứ Ba và thứ Hai của tuần thứ hai và tuần thứ ba trong tháng
0565-53-5863

Shizenkakobo Azuki An (Wagashi)

3-13-13 Hirashiba-cho, Toyota-shi
9:00-18:00
Mở cửa hằng ngày 
(Ngoại trừ ngày đầu năm)
0565-33-1658

41-3 Shinkiri, Kazue-cho, Toyota-shi
Mở cửa 9:00. 
Gọi món trễ nhất trước 19:00.
Thứ ba.
0565-21-0721

FUKU JU EN (Wagashi)

24 Tanada, Wakabayashi-Higashimachi, Toyota-shi
Thứ ba - thứ bảy: 8:00-18:00. Chủ nhật: 8:00-17:00
Thứ hai.        0565-52-0108

Kaho Oumiya (Wagashi)

Cửa hàng bày bán đa dạng các loại bánh kẹo Nhật 
và phương Tây đặc trưng theo mùa, từ sản phẩm 
truyền thống đến hiện đại. Bạn hãy nếm thử nhé!

Nhân bánh đậu đỏ ngọt của cửa hàng này được 
làm từ loại đậu đỏ ngọt và đường tốt nhất. Các 
hàng bánh kẹo Nhật trong tủ trưng bày đẹp 
như những món trang sức trong hộp kho báu!

Món bánh dorayaki nổi tiếng của cửa hàng 
này được làm từ hai chiếc bánh kếp mềm 
mịn với nhân đậu ngọt tự làm.

Cửa hàng bán các loại bánh kẹo Nhật phổ biến theo 
mùa với hương vị cổ điển, tiêu biểu nhất là đậu đỏ 
adzuki thơm ngon.

Sanshu Asuke Yashiki Museum

Asuke-Mura
(Các món lẩu [Chỉ phục vụ vào mùa đông])

110 Higashigaito, Asuke-cho, Toyota-shi
Bắt đầu phục vụ bữa trưa lúc 11:00; Gọi món trễ 
nhất trước 14:00.  Bữa tối 17:30-19:30
Thứ tư (Mở cửa trong các ngày lễ liên tiếp, ngày 
lễ Obon, ngày lễ Năm mới, và vào các kỳ nghỉ)
0565-62-0100

Restaurant Kaede (Ẩm thực Pháp)

11:00 - 15:00 (Từ 27/4 đến 30/9, có thể sử dụng 
cơ sở này từ 16:00 - 20:00. Cần đặt chỗ trước.)
Thứ năm (Thứ sáu nếu thứ năm là ngày lễ) / Mở cửa 
hàng ngày trong Tuần lễ Vàng và kỳ nghỉ hè (20/7  - 31/8).
0565-62-1188
(Lẩu thịt lợn rừng chỉ có từ tháng 1 đến giữa cuối 
tháng 3 - Cần đặt chỗ trước)

Goh��-�o�h� �ướn� �ha� �ủi 
hảo hạn� được ��ế biến �ới 

mi�� �ự là� �ừ Asu�� Y��hi��!

Chúng tôi tự hào về các món ăn được chế biến bởi các 
        đầu bếp tuyệt vời của mình. Bạn có thể thưởng thức bữa 
 ăn đầy đủ các món trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình.

Vừa dùng bữa với các món ăn địa phương, vừa ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp 
   của dòng sông tại một trong những địa điểm ngắm lá mùa thu đẹp nhất Nhật Bản!

Xung quanh Bảo tàng Sanshu Asuke Yashiki ở Hẻm núi Korankei, có rất nhiều quán ăn kiểu truyền 
thống. Bạn hãy đến đây để tận hưởng nhịp sống chậm rãi và ngắm cảnh sắc theo mùa của thị trấn.

Tại khu vực Asuke, nơi có hẻm núi Korankei đầy màu sắc thiên nhiên, và những con 

đường cũ vẫn còn giữ nét nguyên sơ như cách đây hơn 100 năm. Sau khi đã mãn nhãn 

với khung cảnh tuyệt đẹp, bạn hãy lấp đầy bụng của mình bằng một bữa ăn ngon miệng.

Quán cà phê này phục vụ cà phê hạt rang xay tại chỗ 
bằng than củi của Làng Sanshu Asuke Yashiki.

Ẩm thực Pháp đích thực được chế biến từ 
các nguyên liệu địa phương!

Cơ sở này có nhà nghỉ và khu vực nướng BBQ với mọi nguyên 
liệu bạn cần để chế biến món ăn! (Phí cho thuê tính riêng).

Đây là nhà hàng nơi bạn có thể thưởng thức các 
món ăn mang hương vị miền núi như mì soba 
hoặc mì udon, cá ayu và bánh gohei-mochi.

Cửa hàng Okashidokoro Shokado Miyagami
(Đồ ngọt Nhật Bản và phương Tây)

Kashikobo Fuugai (Wagashi)

Bảo tàng Sanshu Asuke Yashiki

Nhà hàng Hinoki-Chaya
Hinoki-Chaya Restaurant
(Ẩm thực địa phương & thức ăn nhẹ)

Mọi t�ứ đều t�ô�g 
rất ��on! 

Thật ��ó để lựa c�ọ�!

Cửa hàng này đặc biệt tỉ mỉ trong việc sử 
dụng nguyên liệu theo mùa và làm ra những 
món ngọt tốt cho cơ thể của bạn.

Khu vực 
Asuke
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Khu vực Asuke
Khu vực Toyota

Dễ t�ươn� đến �ỗi 
bạn ��ôn� �ỡ ăn!
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Nichigetsu-Monaka Sohonpo Kawamuraya 
 (Wagashi) Okashitsukasa Fuugai (Wagashi)

22 Tamachi, Asuke-cho, Toyota-shi        8:30-19:00
Thứ ba        0565-62-0014

15 Ishibashi, Asuke-cho, Toyota-shi
10:00-19:00
Thứ ba.          0565-62-0175

Suzuman Honpo (Quà lưu niệm)

10 Nishimachi, Asuke-cho, Toyota-shi
11:00-22:00            Thứ Ba và thứ Tư
0565-62-1000

Live Café Asuke-no-Kajiyasan
(Quán cà phê & Ẩm thực truyền thống)

Hãy ghé qua cửa hàng này khi bạn đi dạo quanh 
Hẻm núi Korankei. Bánh gohei-mochi ở đây sử 
dụng loại gạo Mineasahi hiếm có.

Momijido (Bữa ăn nhẹ)

4-6 Miyadaira, Asuke-cho, Toyota-shi
Chỉ mở cửa trong thời gian diễn ra sự kiện
0565-32-7097

22 Ichinotani, Asuke-cho, Toyota-shi
Mở cửa 10:30. Gọi món trễ nhất trước 15:00 
(Sau 15:00 chỉ nhận khách đã đặt trước)
Thứ năm (Mở cửa vào ngày lễ)
0565-62-0508

Lữ quán Kanko Ryokan Korantei
(Ẩm thực Nhật Bản & ẩm thực theo mùa)

1 Miyadaira, Asuke-cho, Toyota-shi
11:30-13:30 hay 14:00        Ngày nghỉ không cố định
0565-62-0129

Tenka Mochi nổi tiếng được lấy cảm hứng từ tam hùng của Nhật Bản. 
Hãy nếm thử hương vị đại diện cho những vị anh hùng lịch sử nổi tiếng này.

Phòng trà Tenka Chaya
Tenka Chaya Tea House (Ẩm thực Nhật Bản & Đồ ngọt)

Bánh dango với nhân đậu đỏ là đại diện cho Tokugawa Ieyasu.

34-5 Akabara, Matsudaira-cho, Toyota-shi
10:00-16:00            Thứ tư        0565-58-3725

6-5 Hirohata, Nakagaito-cho, Toyota-shi
8:00-19:00        Thứ năm        0565-58-0353

Được �êu �hí�� với cá� �ón ă� N�ật Bản 
bì�� dị �à �án� �ạo, Ic����ni D����g ��ục 
vụ �ữa ăn �ới t�ực đơn �ó �hể tù� �hỉn�.

Manju nướng - một công thức bí mật được truyền qua hơn �� năm

Matsudaira nổi tiếng là “điểm tập trung năng lượng tốt”, nơi sẽ mang đến may 

mắn trong sự nghiệp cho du khách. Bạn hãy thử tìm hiểu về lịch sử và thiên 

nhiên nơi đây, đồng thời thưởng thức những kho báu ẩm thực ẩn giấu tuyệt vời!

Chỉ cần cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện 
hoàn hảo của nhân đậu ngọt mịn kết hợp với vỏ bánh thơm 
ngon! Chúng tôi có manju được làm bằng nhân đậu trắng ngọt, 
cũng như các hương vị giới hạn theo mùa khác.

Nhà hàng Izukame
(Ẩm thực Nhật Bản & ẩm thực theo mùa)

Nhà hàng Korankei Ichinotani
(Ẩm thực Nhật Bản & ẩm thực theo mùa)

Cửa hàng sách & Café Manrin kiêm
Phòng triển lãm KURA NO NAKA
KURA NO NAKA Gallery Manrin Bookstore & Café (Cà phê)

Thịt thú rừng, cá ayu, v.v... Thưởng
thức hương vị vùng núi theo mùa!

Lựa chọn hoàn hảo để làm quà lưu niệm! Bánh kẹo
Nhật Bản theo mùa từ cửa hàng bánh kẹo có lịch sử lâu đời.

17 Tamachi, Asuke-cho, Toyota-shi
Mở cửa 11:00. Gọi món trễ nhất trước 19:30.
Thứ năm (Mở cửa vào ngày lễ)        0565-62-0018

2 Shinmachi, Asuke-cho, Toyota-shi
10:00-18:00
Đôi khi đóng cửa đột xuất 
vào thứ tư và thứ năm.
0565-62-0010

7-1 Shinmachi, Asuke-cho, Toyota-shi
10:00-19:00       Thứ ba       0565-62-0356

Thực khách có thể thưởng thức cà phê và 
món ngọt theo mùa tại quán cà phê trên tầng 
hai của lò rèn, nơi chứng kiến bảy thế hệ liên 
tiếp kể từ cuối thời Edo. Quán còn có tổ chức 
nhiều buổi hòa nhạc trực tiếp vào cuối tuần.

Nhà nghỉ truyền thống này phục vụ ẩm thực 
kaiseki đầy đủ các món, tập trung vào thực 
phẩm địa phương. Hãy thưởng thức quà 
tặng bốn mùa của địa phương với cá ayu 
hoặc lẩu lợn rừng.

Dưa chua từ rễ cây ngưu bàng núi và cúc vu 
kikuimo ướp tương miso là món quà lưu 
niệm tiêu biểu đến từ Hẻm núi Korankei. Dưa 
chua này được làm thủ công cẩn thận theo 
phương pháp truyền thống của gia đình.

Dưa chua từ rễ cây ngưu bàng núi và cúc vu kikuimo ướp tương miso là 
món quà lưu niệm tiêu biểu đến từ Hẻm núi Korankei. Dưa chua này được 
làm thủ công cẩn thận theo phương pháp truyền thống của gia đình.

Nhà hàng lâu đời này được biết đến với các 
món lươn và cá ayu, ở đây cũng phục vụ 
nhiều món ăn chỉ có theo mùa.

Quán cà phê kết hợp cửa hàng sách với bầu không khí cổ điển. Hãy đến 
quán và thư giãn tinh thần của bạn với những chiếc bánh ngon lành.

Bạn hãy thử các loại bánh kẹo monaka truyền thống với 
miếng bánh xốp giòn bên ngoài và phần nhân ngọt ngào được 
làm theo phương pháp nhất quán đã có trong hơn trăm năm. 
Cả đậu trắng và đậu đỏ monaka đều mang hương vị tinh tế.

Món bánh ngọt Tankororin (đèn lồng) của 
cửa hàng được làm từ kem sữa trứng, bọc 
ngoài là warabi-mochi có hương vị cà phê.

Tokuhon Manju Honpo (Bánh kẹo Nhật Bản)

Khu vực
Matsudaira

Tản �ộ xu�� q���� và �ận 
hưởn� �hữn� �on đườn� đẹ� 

n�ư t�a�h �ẽ �ủa As���!
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12-1 Aidagashima, Odo-cho, Toyota-shi
Thứ bảy tuần thứ 2 trong tháng 7 - cuối tháng 10.
10:00-19:00
Mở cửa mỗi ngày          0565-68-2255

Lưu ý: Quý khách vui lòng thông cảm rằng thông tin chi tiết về hoạt động 
của đập câu cá có thể thay đổi do bão hoặc mưa lớn.

3 Teranoshita, Odo-cho, Toyota-shi
7:30-19:00                  Thứ ba.
0565-68-2543

2909-3 Morishita, Shimogiri-cho, Toyota-shi
9:00-18:00                  Ngày nghỉ không cố định
0565-68-3600

Khu vực Asahi là nơi dồi dào nguồn nước tinh khiết, với các địa điểm như 

hồ Okuyahagi, hẻm núi Kurodani, Asahi Kogen Genkimura, và Okuyahagi 

Onsen. Ngoài ra, các món ăn địa phương nơi đây cũng rất tuyệt vời!

Sasado Onsen - Suối nước nóng lâu đời nhất ở tỉnh Aichi. 
Bạn có thể nghỉ ngơi và ăn tối với thịt thú rừng tại quán trọ suối nước nóng.

Cá ayu tươi ngon tại đập câu cá.

17-1 Shizutaki, Tatsuhara-cho, Toyota-shi
Dịch vụ ăn uống bắt đầu lúc 11:00; 
Gọi món trễ nhất trước 15:00.
(Cần đặt chỗ trước)
Cắm trại ban ngày 10:00-16:00. 
Cắm trại qua đêm từ 10:00 đến 
10:00 ngày hôm sau.
Thứ hai (Thứ ba nếu thứ hai là ngày lễ)
0565-68-3197

8 Sosaku, Sasado-cho, Toyota-shi
Check-in: 15:00
Check-out: 10:00
Không có ngày đóng 
cửa cụ thể
0565-68-2654

Đập Odo Kanko-Yana (Đập câu cá)

68-2 Neyama, Asahiyawata-cho, Toyota-shi
9:00-17:00 (Gọi món trễ nhất trước 16:30)
Thứ năm (Mở cửa hàng ngày trong Tuần 
lễ Vàng và kỳ nghỉ hè)
0565-68-2755

Restaurant Genki-Tei (Nhà hàng)

Bạn có thể tham quan đập 

nếu bạn đặt chỗ trước! Bạn 

cũng sẽ nhận được một thẻ 

đập để sưu tập! Shunjuan 

Shisuikaku Toufuya

Điểm bắt cá ayu này mang đến cho bạn một khung cảnh tuyệt vời 
nhìn ra sông Yahagi. Trẻ em cũng có thể bắt cá ayu trên sông.

Asahi Kogen Genki-Mura có 
vườn thú nuôi, khu cắm trại, 
và khu vực BBQ.

Nhà hàng đồng quê Keiryuusou

Restaurant Genki-Tei, bên trong 
Genki-Kan ở Asahi Kogen Genki-Mura

Dạo c�ơi t�ê� sô�� và ă� 
B�� tại n�à �àn�!

▶P18

▶P17

Sau khi tắm suối nước nóng, bạn sẽ được 
thưởng thức khoai từ Nhật Bản và các món 
ăn theo mùa như lẩu thịt lợn rừng.

Trải nghiệm bắt cá bằng tay không giữa thiên 
nhiên tươi đẹp! Sau đó, bạn sẽ được thưởng 
thức cá ayu tươi vừa mới nấu chín.

Các món ăn chế biến từ khoai từ Nhật Bản, và 
các set  ăn với  gohei-mochi  làm từ gạo 
Mineasahi của nhà hàng rất được ưa chuộng.

Thưởng thức ẩm thực theo mùa và thịt 
thú rừng săn bắt được ở Toyota giữa 
khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Nhà hàng ở Asahi Kogen Genki-Mura, nơi bạn có 
thể tận hưởng thiên nhiên và trải nghiệm tại vườn thú nuôi.

Hãy mang về nhà những món đồ ngọt Nhật Bản thơm mềm để làm quà lưu niệm.

Đập Yahagi là một đập hình vòm làm bằng bê tông. Trong 
món ăn thú vị này, cơm được bày trí thành hình một vòm 
lớn giống như con đập, và sau đó cà ri sẽ được cho vào 
đầy bát! Khi bạn dùng muỗng xúc vào con đập cơm, cà ri 
sẽ tràn đều ra bát - Thật là món cà ri tuyệt vời!

Đồ ngọt Nhật Bản theo mùa được làm từ 
nguyên liệu chất lượng và công thức có từ lâu 
đời. Cửa hàng này nổi tiếng trong cách tạo ra 
những món đồ ngọt mang hương vị tự nhiên.

Được thành lập vào năm 1935, cửa hàng này 
nổi tiếng với các đồ ngọt Nhật Bản sử dụng 
loại nhân đậu đỏ đặc biệt làm từ đậu đỏ 
của vùng Hokkaido được luộc chín kỹ.

Okashidokoro Hidaya
(Wagashi)

Shoeiken Seikaho
(Đồ ngọt Nhật Bản và phương Tây)

Isamiya Bekkan (Quán trọ suối nước nóng)

Country Restaurant Keiryuusou (Ẩm thực theo mùa)
Nhà hàng phong cách đồng quê Keiryuusou

Cà ri đập nước YahagiPhần một! Cà ri  
đập �ước

Khu vực
Asahi
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Khu vực Asahi
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Lưu ý: Quý khách vui lòng thông cảm rằng 
thông tin chi tiết về hoạt động của đập câu 
cá có thể thay đổi do bão hoặc mưa lớn.

13-12 Nagishita, Noiri-cho, Toyota-shi 
(Cửa hàng Mako Cake)
9:00-17:00
Thứ năm.        0565-82-3365

Blueberry-no-Komichi
(Cửa hàng bánh ngọt & quán cà phê)

1-1 Ikenotaira, Onose-cho, Toyota-shi
11:00-14:00 (Cần đặt chỗ trước)
Thứ tư.
0565-84-1150

Nhà hàng Irori no Yado Kikkoen (Ẩm thực địa phương)

Đập Oiden-Yana Oiden-Yana Weir (Đập câu cá)

Donguri Yokocho (Quà lưu niệm & thức ăn nhẹ)

8-1 Tahira, Inabu-cho, Toyota-shi
Thứ năm - chủ nhật (Đôi khi đóng cửa đột xuất. Đóng cửa vào kỳ nghỉ đông.)
11:00-17:00 (Đóng cửa lúc 16:00 các ngày trong tuần) Bữa trưa: 11:30-14:00.
Thứ hai - thứ tư (Đôi khi đóng cửa đột xuất. 
Đóng cửa vào kỳ nghỉ đông.)
0565-83-1008

Hitotoki (Quán cà phê)

857-6 Ozaki, Obara-cho, Toyota-shi
11:00-22:00
Tue.          0565-65-2020

Nhà hàng Nhật Bản Chitose (Ẩm thực Nhật Bản)

164-5 Nagishita, Eitaro-cho, Toyota-shi
11:30-21:00 Cần đặt chỗ trước từ thứ hai - thứ sáu.
Không có ngày đóng cửa cụ thể
0565-65-3209

Obara-An (Ẩm thực theo mùa & quán cà phê)

Cửa hàng Shibata Tofu
Shibata Tofu Shop (Cửa hàng đậu phụ)

6-1 Harihara, Busetsumachi, Toyota-shi
Các ngày trong tuần: 9:00-17:00  Thứ bảy và chủ nhật: 9:00-18:00
Mở cửa hàng ngày từ tháng 4 đến tháng 11.
(Từ tháng 12 đến tháng 3 sẽ đóng cửa vào thứ năm, nếu thứ năm là ngày lễ thì đóng cửa vào thứ sáu).
0565-82-3666

Hãy thư giãn và tạm quên hết mọi bộn bề của cuộc sống. 
Cảm nhận sự hào phóng của thiên nhiên tại xưởng gốm này.

Thỏa thích thưởng thức thịt thú rừng - 
                                                    món quà từ núi rừng.

Đậu phụ được làm ra từ sự tâm huyết cùng với nguồn nước tinh 
khiết của Obara, vì vậy, đây chính là món quà lưu niệm tuyệt vời.

Thưởng thức cá ayu qua nhiều cách chế biến!

Thưởng thức bữa ăn tốt cho sức khỏe trong một không 
gian với nội thất bằng gỗ ấm áp, thú vị!

Nếm thử hương vị từ các nguyên liệu 
địa phương tại một nhà hàng lâu đời

Mua quà lưu niệm và thưởng thức một bữa ăn nhẹ!

Thưởng thức ẩm thực xung quanh Inabu, nơi có thiên nhiên 

phong phú, cùng bề dày lịch sử, và các suối nước nóng.

Nakagaito, Onose-cho, Toyota-shi
1/7 - 30/9
Cửa hàng: 10:00-16:00. Giờ tối: 18:00-21:00 
(chỉ dành cho nhóm từ 10 người trở lên; cần 
đặt trước). Khu vực BBQ: Cần đặt chỗ trước
Mở cửa mỗi ngày
0565-83-3200 (Hiệp hội du lịch Inabu)

Obara nổi tiếng với nhà hát kịch kabuki, hoa anh đào 

shikizakura và giấy washi. Bạn hãy đến Obara để thưởng 

thức các món ăn đẹp về hình thức cũng như hợp khẩu vị.

1087-1 Shiroyama, Kaminigi-cho, Toyota-shi
7:00-18:00
Thứ hai.        0565-65-3023

Đây là trang trại việt quất không sử dụng 
thuốc trừ sâu hoặc phân bón hóa học, kiêm 
tiệm bánh ngọt chuyên về bánh kẹo làm từ 
quả việt quất tươi mới hái.

Quán trọ này là ngôi nhà 150 tuổi đã 
được xây dựng lại. Bạn sẽ được nếm thử 
hương vị gà Cochin được nuôi ở vùng cao 
bằng tình yêu thương và sự chăm sóc.

Bạn sẽ no căng bụng với các món cá ayu nướng, 
cá ayu làm gohei-mochi, cơm cá ayu, v.v...!

Đây là cửa hàng nội thất kết hợp quán cà phê, 
nếu có dịp, bạn hãy đến đây để cảm nhận niềm 
vui của một cuộc sống đơn giản, mộc mạc.

Món lươn nổi tiếng của nhà hàng này được chế biến với 
một loại nước sốt bí mật mà họ đã sử dụng từ năm 1933.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức món ăn theo mùa giữa không 
gian yên bình bên trong một ngôi nhà theo kiến trúc truyền thống? Hãy 
đến quán và nếm thử hương vị của các mùa nhé.

Đậu phụ nigari tự nhiên được sản xuất từ 100% đậu 
nành Nhật Bản, giữ nguyên vị thơm ngon như ngày xưa.

Bạn có thể mua sắm cũng như ăn các đặc sản địa 
phương như mì udon làm bằng bột gạo và gohei-mochi 
làm bằng gạo Mineasahi được trồng ở Inabu.

Chủ quá� �ất �ó �u về ẩm 
t�ực �à �hiết �ế nội t�ất!

Khu vực
Inabu

Khu vực 
Obara

Hãy thử các món ngọt làm từ quả việt quất được 
       trồng với kỹ thuật và niềm đam mê!
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Khu vực Obara
Khu vực Inabu

Bên ��ên �ó �ất
n�iều v�ệt �uất!
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Tự hào với tầm nhìn bao 
            quát trông ra Hồ Mikawa!

Gohei-Mochi và nhà hàng Shimoyama-no-Sato
Gohei-Mochi & Restaurant Shimoyama-no-Sato
(Ẩm thực Nhật Bản & Bánh Gohei-mochi)

29 Kanayama, Habu-cho, Toyota-shi
Mở cửa 11:00
Thứ hai (Thứ ba nếu thứ hai là ngày lễ)
0565-90-3320

1-16 Oninotaira, Habu-cho, Toyota-shi
10:00-20:00
Không có ngày đóng cửa cụ thể          0565-90-3473

Bánh gohei-mochi khổng lồ nổi tiếng của Shimoyama! Đây là món ăn được 
người dân địa phương yêu thích, vì vậy hãy mua một ít để làm quà lưu niệm nhé.

1-233 Oninotaira, Habu-cho, Toyota-shi
9:00-17:00
Thứ năm 
0565-90-3510

Hãy nếm thử bánh gohei-mochi khổng lồ tại 
khu vực nghỉ ngơi nhìn ra Hồ Mikawa này.

Trung tâm du lịch Hồ Mikawa
(Bữa ăn nhẹ & Quà lưu niệm)

Hãy thưởng thức các món đặc sản của Shimoyama trong khi thưởng ngoạn 
phong cảnh tuyệt đẹp của hoa anh đào hoặc cảnh sắc mùa thu trên Hồ Mikawa.

Drive-In Yamabiko (Ẩm thực địa phương)

1-5 Ezukoya, Habu-cho, Toyota-shi
Mở cửa 11:00           Không có ngày đóng cửa cụ thể
0565-90-3535

47-1 Nesaki, Onuma-cho, Toyota-shi
Tháng 4 - tháng 10: 9:00-18:00
Tháng 11, tháng 12 và tháng 3: 9:00-17:30 
Tháng 1 và tháng 2: 9:00-17:00 
Lưu ý: Các bữa ăn được phục vụ đến 15:00 trong suốt cả năm, 
sau thời gian đó, quán chỉ bán gohei-mochi mang đi.
Thứ Năm và kỳ nghỉ lễ đầu năm
0565-90-3003

Hãy đến �ới tô� �à�!

Thực khách sẽ được chào đón bởi một chú cú. Nhà hàng này phục 
vụ các món ăn địa phương được làm từ củ khoai từ núi và cá ayu.

Mikawaji
(Ẩm thực địa phương)

Nhà hàng Kajika-en (Ẩm thực địa phương)

17-10 Koshikake, Habu-cho, Toyota-shi
11:00-18:00 (Mở cửa đến 20:00 cho các buổi tiệc)
Thứ tư (Mở cửa vào ngày lễ),
29/12 - 1/1 (Mở cửa từ 2/1)
0565-90-3474

Nhà nghỉ Koshikake Sanso
(Ẩm thực địa phương)

Gohei-mochi làm bằng gạo 
Mineasahi được trồng ở 
Shimoyama là món ăn bạn 
nhất định phải thử!

Nhà hàng Unagi-no-Mikawa
(Ẩm thực từ lươn & ẩm thực truyền thống Nhật Bản)Hương vị vùng núi cùng 

             với quang cảnh bên hồ.

Đắm mình trong không khí trên 
                                      núi trong ngôi nhà ��� tuổi.

1-300 Oninotaira, Habu-cho, Toyota-shi
10:00-18:00
Thứ ba.
0565-90-3472

Một nơi hoàn hảo để ngắm nhìn hồ Mikawa. Món 
gohei-mochi nổi tiếng tại đây và món konnyaku 
sashimi tự làm rất được du khách ưa chuộng.

Ở nhà hàng này, lươn được nướng kỹ và nhúng trong một 
loại nước sốt truyền qua các đời đầu bếp từ khi thành lập 
đến nay. Bên cạnh đó, cá ayu và thịt thú rừng, bao gồm cả 
lợn rừng và hươu, cũng là những lựa chọn tuyệt vời.

Hãy tìm kiếm biểu tượng gohei-mochi lớn! Vị gừng hòa 
quyện trong bánh gohei-mochi là hương vị độc nhất vô nhị.

Nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn 
theo mùa. Nhà hàng này phục vụ cơm trộn 
kamameshi và sashimi konnyaku tuyệt vời.

Ngôi nhà truyền thống 140 năm tuổi này đã 
được di dời đến vị trí hiện tại. Du khách có 
thể dùng bữa, vui chơi trên sông và nghỉ đêm 
trên bờ hồ Mikawa giữa lòng thiên nhiên.

Chú�� tôi �ử dụ�� gạo Min���a�� - một �oại gạo cực �ỳ �uý h�ếm!

Bạn nhất định hãy dùng thừ món lươn, cũng
như lợn rừng và hươu được bắt bởi chính đầu bếp - người

cũng là một thợ săn!

Trải nghiệm với thiên nhiên ở Cao nguyên Mikawa, tại 

Hồ Mikawa, và khắp khu vực Shimoyama. Tinh thần 

nồng nhiệt, vui chơi hết mình, và ăn uống thỏa thích!

Đây là nhà hàng tuyệt vời để bạn dùng bữa sau 
khi có một chuyến vui chơi tại Vịnh Mikawa. Bạn 
hãy thưởng thức các bữa ăn theo mùa bổ dưỡng 
với cá sông được nướng hoặc làm sashimi.

Khu vực
Shimoyama
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Khu vực
Shimoyama
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Cửa hàng Kondo Shoten (Quà lưu niệm)

18 Yazawa, Onuma-cho, Toyota-shi
9:00-18:00            Thứ năm 
0565-90-2016

▶P26▶P26

▶P25

▶P26

377-3 Joraku, Fukami-cho, Toyota-shi          9:00-18:00
Thứ tư và thứ ba của tuần thứ ba trong tháng
Có thể thay đổi do sự kiện hoặc ngày lễ. 
Vui lòng xem trang web để biết chi tiết.
0565-76-0302

Cửa hàng Okashidokoro Shokado Fujioka
(Đồ ngọt Nhật Bản và phương Tây)

Kết hợp với cơm trắng hay rượu sake đều tuyệt hảo. 
                                                Loại miso đỏ đặc biệt chính là bí quyết tạo nên vị ngon.

12 Numa, Hanazawa-cho, Toyota-shi
8:00-19:00            Thứ tư         0565-90-2808

Hidemasuya (Đồ ngọt Nhật Bản và phương Tây)

Thưởng thức những món đồ ngọt đong đầy hương vị từng mùa được làm từ các nguyên liệu theo mùa.

Do chỉ sử dụng cá sống nên có kết cấu và hương vị hiếm thấy.

Cơm nắm làm bằng gạo Mineasahi trồng ở Shimoyama ngon xuất sắc! 

Tiệm bánh được yêu thích vì cả hương vị lẫn cơ hội đặc 
               biệt để giành được chiếc bánh gohei-mochi!

112-1 Jinde, Kamikawaguchi-cho, Toyota-shi
Cuối tháng 4 - cuối tháng 10
11: 00-19: 00 trong tháng 5, tháng 6 và tháng 10
10: 30-20: 00 trong tháng 7, 8 và 9
Mở cửa hàng ngày trong suốt mùa giải 
0565-76-2383

Đập Kawaguchi-Yana Kawaguchi-Yana Weir (Đập câu cá)

14-1 Nesaki, Onuma-cho, Toyota-shi                    10:00-17:00
Thứ hai và thứ ba            0565-90-3311

Niwatoritoyagito (Tiệm bánh)

▶P27

133 Shimizuguchi, Nishinakayama-cho, Toyota-shi
Bữa trưa: 11:00-14:00 Bữa tối: 17:00-22:00 
Thứ Hai thứ hai của tháng, kỳ nghỉ hè, và Năm mới 
0565-76-1221

Natural Garden Restaurant Juju (Ẩm thực Nhật Bản & phương Tây)

Set bữa trưa thay đổi theo tháng rất được yêu thích! Một nhà hàng nơi bạn có thể cảm nhận được hương vị theo mùa.

5 Oninotaira, Habu-cho, Toyota-shi
10: 00-17: 00 (từ tháng 1 đến tháng 3, đóng cửa lúc 16:00)
Thứ Ba (Đóng cửa vào Thứ Năm nếu Thứ Ba là ngày lễ), Nghỉ Tết Dương lịch
0565-90-4120

Karen-no-Yakata (Bữa ăn nhẹ & Quà lưu niệm)

75 Numa, Hanazawa-cho, Toyota-shi       10: 00-17: 00 (Ăn tối đến 16:00)
Thứ năm (Mở cửa vào các ngày lễ, Tuần lễ vàng và ngày lễ Obon)
0565-90-3155

Gohei-Mochiya Asagiri (Ẩm thực Nhật Bản & Bánh Gohei-mochi)

Đây là nơi phục vụ đồ ngọt Nhật Bản và phương Tây ngon tuyệt! 
   Bạn cũng có thể nghỉ ngơi trong không gian của quán cà phê.

Lưu ý: Quý khách vui lòng thông cảm rằng thông tin chi tiết về 
hoạt động của đập câu cá có thể thay đổi do bão hoặc mưa lớn.

Nằm trên bờ sông Tomoe chảy từ Hồ Mikawa, gạo Mineasahi 
trồng ở Shimoyama được chà xát bằng bánh xe nước. Hương 
thơm theo mùa luôn phảng phất trong không khí!

Những món ngọt kiểu phương Tây được làm từ nhiều loại trái 
cây theo mùa này có hương vị tinh tế và tan ngay trong miệng.

Nhà hàng có khu vực đăng cá này sẽ chế biến cho thực khách những 
con cá ayu tươi ngon mà mới trước đó còn đang tung tăng bơi lội.

Tại nhà hàng này, bạn có thể vừa tận hưởng món quà hào phóng của thiên nhiên vừa nhìn 
ngắm khoảng sân xanh tươi đang tắm trong ánh nắng rực rỡ. Cơm hộp bento Shokado tốt 
cho sức khỏe là một lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Bánh gohei-mochi làm từ gạo Mineasahi địa phương có hương 
vị vô cùng tuyệt vời. Và nếu trên que xiên của bánh có từ 
“Asagiri”, bạn sẽ thắng được một chiếc bánh gohei-mochi nữa!

Dote là món ăn được chế biến bằng cách 
nấu miso đỏ trong thời gian dài, tạo nên 
hương vị ngon mê ly.

Cửa hàng tọa lạc dưới chân núi, nơi bạn có thể thưởng 
thức những món đồ ngọt Nhật Bản và phương Tây 
tuyệt đẹp mô phỏng sắc thái của các mùa trong năm.

Tiệm bánh này do Fuku Ebisu Farm – một trang trại 
theo định hướng tái chế ở Shimoyama – điều hành, tại 
đây có phục vụ các loại đồ ngọt được chế biến không 
có chất phụ gia hoặc chất bảo quản.

Một phần cà ri rất lớn!

Những đĩa cà ri này được lấy cảm hứng từ đập Habu hùng 
vĩ ở rìa hồ Mikawa. Bạn hãy thưởng thức món cà ri đặc 
biệt dùng kèm đặc sản địa phương Shimoyama.

Cà ri đập nước HabuPhần hai! Cà ri  
đập �ước

Khu vực này nổi tiếng với những bông hoa tử đằng tuyệt 

đẹp. Và bánh kẹo ở đây sẽ làm bạn phải mỉm cười!

Khu vực 
FujiokaUnagi-no-Mikawa

Kajika-en

Drive-In Yamabiko (Cần đặt trước)

Karen-no-Yakata
Trung tâm du lịch Hồ Mikawa

MAP：F-3 95

MAP：E-2 104

MAP：E-3 98

MAP：E-1 105

MAP：F-3 99 MAP：E-2 106

MAP：F-3 100

MAP：E-3 102

Khu vực Fujioka
Khu vực Shimoyama

27 28



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Khu vực Toyota 

Masuzuka Miso Công ty Noda Miso

Công ty cổ phần nhà máy rượu Urano

Toyota Shuzo Inc.

Ishikawa Seicha

Công ty Kokaen

Trang trại trồng trà Hekien Ocha-no-Junpei

Koikeya-Create

Nanohana Nouen

T-FACE

Ohashi Engei

Chợ Oiden

Donburiya Shichigoro (cửa hàng MEGLiA M Park)

Quán Kanon Coffee Chuyên về trà và cà phê
Khách sạn Kinsenkaku & Suối nước 
nóng tắm trong ngày Kinsen-no-Yuno

WAKUYA

Unachu

Unagi & Jinenjo Manmaru

Hirose-Yana Weir

Kayutei

musée le café-restaurant 

Ankake Spaghetti & Okonomiyaki En

Akakara Cửa hàng Toyota

Akakara Cửa hàng Toyota #2

Sweet Corns MEGLiA M Park Shop

Bar Reserva

Matsujo

Kashikobo Fuugai

FUKU JU EN

Kaho Oumiya

Shokado Chi nhánh Miyagami

Shizenkakobo Azuki An

Murasada Saketen Liquor Store

Bảo tàng Sanshu Asuke Yashiki

Restaurant Kaede

Suzuman Honpo

Live Café Asuke-no-Kajiyasan

Korankei Ichinotani

Lữ quán Kanko Ryokan Korantei

Izukame
Cửa hàng sách & Café Manrin kiêm

Nichigetsu-Monaka Sohonpo Kawamuraya

Okashitsukasa Fuugai

Momijido

Toyotabi Station Green Center Matsudaira

Tokuhon Manju Honpo

Phòng trà Tenka Chaya

Nakagaki Shuzo Co., Ltd.

Isamiya Bekkan

Nhà hàng đồng quê Keiryuusou

Đập câu Odo Kanko-Yana

Restaurant Genki-Tei

Okashidokoro Hidaya

Shoeiken Seikaho

Blueberry-no-Komichi

Irori no Yado Kikkoen

Đập câu Oiden-Yana

Chợ Donguri Yokocho

Hitotoki

Nhà máy rượu Horaisen Ginjo

Nhà hàng Nhật Bản Chitose

Obara-An

Cửa hàng Shibata Tofu

Mikawaji

Kajika-en

Koshikake Sanso

Unagi-no-Mikawa

Gohei-Mochi và nhà hàng Shimoyama-no-Sato

Cửa hàng Kondo Shoten

Trung tâm du lịch Hồ Mikawa

Drive-In Yamabiko

Hidemasuya

Niwatoritoyagito

Karen-no-Yakata

Mikawakougen Camp Village

Gohei-Mochiya Asagiri

Toyotabi Station Green Center Fujigaoka

Shokado

Kawaguchi-Yana Weir

Natural Garden Restaurant Juju
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▶P6 Khu vực Matsudaira▶P20

Khu vực Asahi ▶P21

Khu vực Asuke ▶P18

Khu vực Inabu ▶P23

Khu vực Obara ▶P24

Khu vực Shimoyama▶P25
Khu vực Fujioka▶P28

MAP
Cẩm �a�g ẩm ��ực

D E F G

1

2

3

Phòng triển lãm KURA NO NAKA

Bản đồ trung tâm thành phố Toyota
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