ĐẶC SẢN HUẾ - BÁNH BỘT LỌC HUẾ
Viết bởi Ban Quản Trị

Đi du lịch ở bất cứ vùng miền nào, khi khám phá ẩm thực, mỗi người đều có cảm nhận riêng
của mình. Đến với Huế cũng thế, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm những điều thú vị về
ẩm thực nơi đây. Huế có rất nhiều món ngon như cơm hến, bánh xèo, bún bò… Và một trong số
những món ngon mà du khách không nên bỏ lỡ chính là bánh bột lọc. Đây là món bánh đặc
sản Huế, vừa ngon vừa rẻ và rất được du khách ưa thích. Trong bài viết hôm nay về xứ Huế,
mời Quý khách tìm hiểu về món bánh này nhé! Bánh bột lọc xứ Huế này không chỉ nổi tiếng ở
Huế mà còn được biết đến trên khắp cả nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà
Nội…
Bánh bột lọc xứ Huế còn được giới thiệu
qua một số trang của thế giới như CNNGO (Từng giới thiệu bánh bột lọc Huế là một trong 30
món bánh ngon nhất trên thế giới). Theo trang này, bánh bột lọc được mô tả là một trong những
loại bánh“chinh phục” được người sành ăn khó tính nhất trên thế giới.
Bánh bột lọc có vị mát thanh thanh của bột lọc, thơm ngọt của tôm, thịt. Chính vì thế mà nhiều
người yêu Huế rất thích thưởng thức “cho bằng được” món đặc sản dân dã này.
Để thưởng thức Bánh bột lọc chính gốc Huế tại Buôn Ma Thuột liên hệ:
TRUNG TÂM ẨM THỰC HUẾ TẠI BUÔN MA THUỘT
Địa chỉ: 3/1A Giải Phóng - Phường Tân Thành - Tp. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
ĐT:
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GẶP CÔ HÀ NHÉ.
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