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ABOUT US

LUNA J.S.C was founded in 1999 based on two
criteria: a passion for Italian food and wine, & the
market’s growing demand for high-quality
products. Thanks to that, we always receive the
trust and cooperation from high-class hotels and
restaurants across the country.
Through the course of our growth, LUNA J.S.C went
on trips all over Italy to source the best products,
and the best food brands with bold Italian identity
and taste. To date, LUNA J.S.C is the trusted
distribution partner of DIVELLA, GIANNI NEGRINI,
MONTANARI & GRUZZA, LUIGI GUFFANTI, MURET
LA BARBA, and many Italian wine brands.

Our Mission

To be the reference for Italian ﬁne food & wine
distribution in Vietnam.

Our Vision

A best-in-class business committed to product
quality and the passion for F&B.

Our Commitments
Sourcing:

We work directly with Italian producers to ensure
the best possible pricing and quality for our
customers. Their commitment to the land, the
animals, the methods guarantee products that are
true and have the most natural of taste. We also pay
particular attention to production that is innovative
and artisan, which allows the products to both
move with the times and stand out for its taste.

Product Knowledge:

We guarantee best-in-market products through
careful appraisal and selection. Our dedicated team
is always ready to share the knowledge with our
customers during the consulting process, to guide
and train our customers to achieve best-in-house
products and service.

Customer Service:

We pay particular attention to the demands and
needs of our customers, working closely with
businesses and chefs to ensure a commitment to
quality and ever changing market trends.

LUNA J.S.C được thành lập vào năm 1999 dựa trên
hai tiêu chí: lan tỏa niềm đam mê với ẩm thực Ý và
cam kết mang về thị trường Việt Nam những mặt
hàng chất lượng, giá cả hợp lý, dịch vụ giao nhận
linh hoạt theo yêu cầu. Nhờ đó, chúng tôi luôn nhận
được sự tin tưởng và hợp tác từ các khách sạn và
nhà hàng cao cấp trên toàn quốc.
Trong quá trình phát triển của công ty, LUNA J.S.C
kiểm chứng thực tế các nguồn cung cấp hàng từ
các nhà sản xuất uy tín trên khắp đất nước Ý để
chọn ra những thương hiệu thực phẩm tốt nhất
mang đậm bản sắc và hương vị chuẩn của nước Ý.
Cho tới nay, LUNA J.S.C đang là đối tác nhập khẩu và
phân phối uy tín của nhiều thương hiệu đến từ nước
Ý như DIVELLA, GIANNI NEGRINI, MONTANARI &
GRUZZA, LUIGI GUFFANTI, MURET LA BARBA, và
nhiều nhãn hiệu rượu vang Ý.

Sứ Mệnh

Trở thành nhà phân phối nguyên liệu thực phẩm Ý
và rượu vang Ý uy tín tại Việt Nam.

Tầm Nhìn

Một doanh nghiệp hàng đầu với cam kết đem đến
những sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý và
dịch vụ giao nhận linh hoạt tới khách hàng.

Cam Kết Từ Chúng Tôi
Nguồn hàng:

Chúng tôi làm việc trực tiếp với những nhà sản xuất
đến từ Ý để đảm bảo chất lượng và giá cả tốt nhất
cho khách hàng. Những sản phẩm được sản xuất và
nuôi trồng tại Ý đem lại hương vị tươi ngon và tự
nhiên nhất.

Sản phẩm:

Thông qua việc thẩm định và lựa chọn cẩn thận,
chúng tôi đảm bảo rằng mỗi sản phẩm của chúng
tôi bán ra có chất lượng tốt nhất trên thị trường. Đội
ngũ tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ
kiến thức với khách hàng trong quá trình tư vấn,
hướng dẫn để đạt được sản phẩm và dịch vụ tốt
nhất.

Dịch vụ khách hàng:

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nhu cầu của
khách hàng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các
doanh nghiệp và đầu bếp để cam kết về chất lượng
và xu hướng thị trường luôn luôn biến động.về chất
lượng và phù hợp với xu hướng tiêu dùng.
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GENERAL
INFORMATION

How to order

Cách thức đặt hàng

Currently, LUNA accepts orders and purchases through
the following forms:

Hiện tại LUNA hỗ trợ Quý khách đặt và mua sản phẩm
qua các hình thức sau:

Customers can place orders online on our website and
fanpage, or visit directly at our shop.

Quý khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến qua website
và fanpage của LUNA, hoặc mua hàng trực tiếp tại shop
LUNA.

Orders can be placed through phone or email. If you
are a ﬁrst time customer at LUNA, you can ﬁnd our B2B
request form on our website (our sales staff will contact
you as soon as possible).

Đơn hàng có thể được đặt qua điện thoại hoặc email.
Nếu đặt hàng lần đầu tiên với LUNA, Quý khách có thể
đặt yêu cầu hợp tác qua form tại website (nhân viên bán
hàng chúng tôi sẽ liên lạc lại với Quý khách sớm nhất có
thể).

For retail customers:

Khách hàng mua lẻ:

For customers who have a sales contract
with LUNA:

Khách hàng có hợp đồng mua bán với LUNA:

Delivery Policy

Hình thức vận chuyển

LUNA is currently applying the following delivery
policies:

Hiện tại LUNA đang áp dụng vận chuyển như sau:

Hanoi inner city:

Nội thành Hà Nội:

We have a 500,000 VND minimum order which also
covers the shipping fee.

Đơn hàng tối thiểu từ 500,000 đồng và được miễn phí
vận chuyển.

Outside of Hanoi:

Ngoại thành Hà Nội:

Orders over 7,000,000 VND will have free shipping.

Trên 7,000,000 đồng, đơn hàng sẽ được miễn phí vận
chuyển.

Delivery Time

Thời gian đặt hàng

Hanoi inner city:

Nội thành Hà Nội:

Every order placed before 12.00 noon will be delivered
the same day. Orders placed after 12.00 will be
delivered within 24 hours.

Nhưng đơn hàng được đặt trước 12.00 trưa sẽ được giao
trong ngày. Nhưng đơn hàng đặt sau 12.00 sẽ được giao
trong vòng 24h.

Outside of Hanoi:

Ngoại thành Hà Nội:

Orders will be delivered within 1-3 working days.

Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 1-3 ngày.

Return policy

Chính sách giải quyết - đổi trả

LUNA only handles return goods in the following cases:
- The item does not match the product description of
the orders;
- The item has a strange taste, is damaged or crushed;
- The product has a technical defect caused by the
manufacturer.

LUNA chỉ giải quyết đổi trả hàng trong các trường hợp sau:
- Sản phẩm không trùng khớp với mô tả sản phẩm, mẫu
mã theo đơn hàng;
- Sản phẩm có vị lạ, bị hỏng, dập nát;
- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

Customer Support
LUNA always wants to listen to your questions and comments so that we can further improve the quality of our
services. If you have questions or problems, please respond to LUNA via the channels below:
Email: info.lunajsc@gmail.com
Telephone: 024 3718 6112
Website: www. lunajsc.com

Addresses

Ofﬁce: 54 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Shop: 40/52 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
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Working hours

Ofﬁce

Monday - Saturday
9 a.m - 5 p.m

Shop

Monday - Sunday
10 a.m - 8 p.m
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Good things are always the simplest.
This is the secret for a successful company.
The "Mediterranean Passion" began in 1890 when founder Francesco Divella
built the first flour production mill in Rutigliano, in the Apulia region. Since,
DIVELLA has grown to become the second most consumed pasta brand in
Italy. The commitment of 320 workers allowed DIVELLA to achieve a leading
role in local and global markets. The figures speak for themselves. The mills
grind 1200 tons of durum wheat and 400 tons of soft wheat every day. The
pasta factory produces about 1000 tons of dry pasta per day, 35 tons of fresh
pasta, and over 150 pasta shapes to satisfy the most demanding tastes.

Những thứ tốt nhất luôn là những thứ đơn giản nhất.
Đó là bí quyết thành công của một công ty.
"Mediterranean Passion" bắt đầu vào năm 1890 khi người sáng lập Francesco
Divella xây dựng nhà máy sản xuất bột mì đầu tiên ở Rutigliano, vùng Apulia.
Kể từ đó, DIVELLA đã giữ vững vị trí thương hiệu pasta được tiêu thụ nhiều
thứ hai tại Ý. Chỉ với 320 công nhân, DIVELLA đã trở thành nhà sản xuất pasta
đứng đầu thị trường. Các số liệu đã cho thấy điều đó. Các nhà máy xay 1200
tấn lúa mì cứng và 400 tấn lúa mì mềm mỗi ngày. Nhà máy mì ống sản xuất
khoảng 1000 tấn mì khô mỗi ngày, 35 tấn mì tươi và hơn 150 hình dạng mì
để đáp ứng khẩu vị của những thực khách khó tính nhất.
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DURUM WHEAT PASTA
(Mì Ý)

LONG PASTA

(Mì Ý sợi dài)

Spaghetti

Linguine

Bucatini

500g, 5kg

500g

500g

Tagliatelle

Pappardelle

500g

500g

SHORT PASTA

(Mì Ý sợi ngắn)

Rigatoni Rigati

Penne Ziti Rigate

Pennoni Rigati

Fusilli

500g

500g

500g

500g

Chifferini Rigati

Farfalle

Orechiette

500g

500g

500g

SPECIALTY

Cannelloni

Lasagna

Paccheri Napoletani

250g

500g

500g

GLUTEN FREE PASTA
(Mì Ý không chứa Gluten)

Rice & Corn
Spaghetti

Rice & Corn
Penne

Rice & Corn
Fusilli

Rice & Corn
Tagliatelle

400g

400g

400g

250g

FLOUR & SEMOLINA
(Bột bánh)

Pizza Flour 00

Whole Wheat Flour

25 Kg
W= 220-240
P/L= 0,60-0,70
Dry Gluten: min. 10.50%
Protein: min. 11.50%
Falling Number: 300-330 sec.
Absorption: 53-55%
Rising Time: 1’20’’-1’50’’
Stability: 4’-7’

1 Kg
W=230-270
P/L=0,70-0,90
Dry Gluten: min 11,00%
Protein: min 12,20%
Falling number: 290-320 sec.
Absorption: 23-28%

Pizza Flour 00

Remilled Semolina

1 Kg
W= 240-270
P/L= 0,60-0,70
Dry Gluten: min. 11%
Protein: min. 12%
Falling Number: 290-320 sec.
Absorption: 55-57%
Rising Time: 1’30’’-2’
Stability: 6’-9′

5 Kg
W= 180-200
P/L= 0,90-1,30
Dry Gluten: min. 12,5%
Protein: min. 13,5%
Absorption: 59-62%
Rising Time: 1’50’’-2’
Stability: 4’-6’

Semolina
500 g
Dry Gluten: min. 11,5%
Protein: min. 12,5%

9

POLENTA, COUSCOUS & RICE
(Bột ngô, hạt couscous & gạo Ý)

Polenta

Couscous

500g

500g

Riso Superﬁno
Arborio

Riso Superﬁno
Carnaroli

1kg

1kg

CANNED TOMATOES
(Cà chua đóng hộp)

Whole Peeled
Tomatoes

Diced Tomatoes

Cherry Tomatoes

400g

400g

400g

Tomato Passata
680g

Whole Peeled
Tomatoes
2,5kg

OLIVE OIL & VINEGAR
(Dầu Olive & Giấm)

Extra Virgin
Olive Oil

Balsamic Vinegar
Modena IGP

500ml, 1l, 3l

500ml

BISCUITS
(Bánh quy)

Ottimini Classici

Savoiardi

400g

400g

Ottimini Rice & Corn
400g

13
11

MULO comes from a long journey which starts from Italy, bringing the story,
art and culture of real espresso, in search of the best coffee beans around the
world. We respect that the coffees are unique, conceived in places with their
own culture and their own special flavors with our blends made to give our
customers the experience of a unique tasting. MULO is a careful research and
selection of what the land is offering us, because coffee, like the rest of
agriculture, is a seasonal product, which is personally cared for and enriched
by the experience of our Italian roaster.

MULO xuất phát từ một hành trình dài từ Ý, mang theo lịch sử, nghệ thuật và
văn hoá của cà phê espresso thực thụ, nhằm tìm kiếm những hạt cà phê
ngon nhất trên khắp thế giới. Chúng tôi biết rằng mỗi hạt cà phê là một cá
tính riêng, được hình thành ở những nơi có cá tính riêng và hương vị đặc
biệt của riêng họ với sự pha trộn của chúng tôi để mang đến cho khách hàng
những trải nghiệm nếm thử độc đáo. MULO đang nghiên cứu và lựa chọn cẩn
thận, bởi vì cà phê cũng như phần còn lại của nông nghiệp, là một sản phẩm
theo mùa, được chăm sóc và làm giàu bằng kinh nghiệm của nhà rang xay ở
Ý của chúng tôi.
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Dolce Far Niente
80% Arabica
20% Robusta
250g, 1kg

Tenace

60% Arabica
40% Robusta
250g, 1kg

Fine Robusta
100% Robusta
250g, 1kg
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Founded in 2012, DALAT DELI specializes in cold cuts and charcutiers
products from Alsace, a province of France close to the German border with
a rich culture and history in meat processing. Formerly located in Dalat
before moving to Ho Chi Minh 2018, DALAT DELI has built its company
reputation around exceptional hygiene (HACCP) utilizing the most modern
equipment to satisfy the demand of our customers. All of DALAT DELI’s
products are manufactured using natural processes under the guidance of
French Master Charcutier, Mr Daniel Hampele, who ensures all the
Customers, from private individuals, Families to Restaurants, 5-star Hotels
receive healthy quality products.

Được thành lập từ năm 2012, Công ty DALAT DELI chuyên về các sản phẩm
thịt nguội của vùng Alsace, một địa danh nổi tiếng với bề dày văn hóa và lịch
sử lâu đời trong ngành chế biến thịt của nước Pháp.Từng đặt tại thành phố
Đà Lạt trước khi chuyển về thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm 2018, xưởng
sản xuất của công ty DALAT DELI được xây dựng dựa theo chuẩn HACCP và
được lắp đặt với các loại máy móc và thiết bị công nghệ cao nhằm đáp ứng
nhu cầu của Khách hàng. Tất cả các sản phẩm của DALAT DELI được sản xuất
theo quy trình tự nhiên, dưới sự hướng dẫn của Thạc sỹ thịt nguội người
Pháp, ông Daniel Hampele, người luôn mang đến cho tất cả mọi Khách hàng
từ hộ gia đình cho đến các Nhà hàng, Khách sạn 5 sao những sản phẩm chất
lượng tốt cho sức khỏe.
DALAT DELI luôn tận tâm và đồng hành cùng Khách hàng để góp phần mang
lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
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Country Bacon
Whole/Sliced

Cooked or Smoked Ham
Whole/Sliced

1kg

1kg

Saucisson

Chorizo

1kg

1kg

Toulouse/Chipolatas/Smoked/
Herbs Pork Sausages

Country/Ardenne/
Highland Pate

1kg

500g
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1955-2020:
FOR 65 YEARS A HISTORY MADE OF TASTE
For 65 years, NEGRINI has produced quality cold cuts in areas of Italy where
the art of meat curing has some of its deepest roots and has earned the very
best reputation.
It is with this business philosophy that NEGRINI group has become one of
the most important names in the Italian food business. With a production and
sales strategy directed primarily at quality, innovation, and customer service,
the NEGRINI represents an ideal partner for distribution and catering firms
eager to keep up with market development and the demands of the
consumer.

1955-2020:
HÀNH TRÌNH 65 NĂM TỪ HƯƠNG VỊ ẨM THỰC
Trong 65 năm, NEGRINI đã sản xuất ra những miếng thịt nguội chất lượng ở
nhiều vùng tại Ý, nơi nghệ thuật xử lý thịt có nguồn gốc sâu xa nhất và đã
có được danh tiếng tốt nhất.
Chính với triết lý kinh doanh này, NEGRINI đã trở thành một trong những tên
tuổi quan trọng nhất trong ngành kinh doanh thực phẩm Ý. Với chiến lược
sản xuất và bán hàng chủ yếu tập trung vào chất lượng, sự đổi mới và dịch
vụ khách hàng, NEGRINI là đối tác lý tưởng cho các công ty phân phối và
cung cấp thực phẩm đáp ứng nhu cầu và theo kịp sự phát triển của thị
trường và nhu cầu của người tiêu dùng
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CURED MEAT

(Thịt nguội Ý ướp muối)

Coppa

Lardo

800g

2kg

Speck

Pancetta
Arrotalata Pepata

3kg

1,5kg

Pancetta
Arrotalata Coppata

Guanciale
700g

3kg

Gran Guanciale
Rollé (3 months)
1,5kg

Culatta (12 months)
4kg

SALAME

(Xúc xích Ý ướp muối)

Salame Piccante Pizza

Salame Milano

650gx3

750g

Salame Ventricina Piccante

Salame al Finocchio

1,5kg

1,5kg

Salame al Tartufo

Salame Felino IGP

750g

1kg
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AMBIENT SALAME

(Xúc xích Ý ướp muối mini)

Salame Napoli Piccante

Salame al Finocchio

125g

125g

Salame Strolghino

Salame al Tartufo

125g

125g

PROSCIUTTO CRUDO
(Đùi ướp muối)

Prosciutto San Daniele DOP (16 months)

Prosciutto Parma DOP (16 months)

7kg

7kg

Prosciutto Crudo Collina (10 months)
6kg

MORTADELLA
(Chả Ý)

Mortadella Pressatella w/
Pistacchio & Prosciutto

Mortadella al Tartufo
4kg

3kg

SLICED PRODUCTS
(Sản phẩm cắt lát)

Antipasto Italiano (Prosciutto
Crudo + Salame Milano + Coppa)

Prosciutto Crudo
80g

120g

PORK SPECIALTIES
(Đặc sản thịt lợn)

Zampone di Modena IGP

Cotecchino di Modena IGP

1kg

500g

21

We call it ingenuity because technological intuitions from centuries ago are
still being used today. Parmigiano Reggiano is based on an extremely
complex production method: the characteristics of the dough and the use of
raw milk, without anti-fermentation agents and preservatives, require
extraordinary knowledge. Knowledge which has been passed on orally from
the master cheese maker to the dairy apprentice, or from father to son,
through generations going back to 1000 years ago.
Tự hào là một thương hiệu mang tính chân thực với công nghệ dựa trên kinh
nghiệm và trực giác từ rất nhiều thế kỷ trước vẫn đang được áp dụng tới
ngày nay. Parmigiano Reggiano được làm ra dựa trên một phương pháp sản
xuất phức tạp: từ đặc điểm trong từng loại bột tới việc sử dụng sữa nguyên
chất, không chứa chất bảo quản và chất chống lên men, yêu cầu một lượng
kiến thức chuyên sâu. Những kiến thức và kinh nghiệm này được truyền lại
từ những nghệ nhân Phô Mai lành nghề tới những người đang theo học, gia
truyền trong gia đình, qua rất nhiều thế hệ trong hàng ngàn năm qua.
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