
Bộ ba Cửa hàng Ăn uống Mới Hiện Mở cửa 
tại Sân bay John Wayne 
Ngày 15/6/2022 
(SANTA ANA, CA) – Jamba® Juice, Qdoba Mexican Eats® và OC Pizza hiện là 
một phần của khu tổ hợp ăn uống ở Sân bay John Wayne. Mỗi tiệm đều mang 
đến những lựa chọn và hương vị độc đáo cho Sân ga. Thực đơn mới dành cho 
hành khách sẽ bao gồm smoothies trái cây thập cẩm thơm ngon, ẩm thực theo 
kiểu Mexico đầy hương vị và pizza mới nướng. 

Charlene Reynolds, Giám đốc Sân bay, chia sẻ rằng: “Sân bay John Wayne vi 
mừng chào đón ba đối tác ẩm thực mới đến với Nhà ga Thomas F. Riley.” “Mở 
rộng các lựa chọn ăn uống là một phần trong cam kết không ngừng mang đên 
trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng của chúng tôi.” 

Bên cạnh đội ngũ nhân viên phục vụ thân thiện, trong gần 30 năm qua, Jamba® 
luôn sử dụng những nguyên liệu tươi ngon để tạo nên hương vị nổi tiếng, hấp 
dẫn. Thực đơn bao gồm smoothies từ rau quả, trái cây thập cẩm tươi ngon, thực 
phẩm protein và đồ ăn vặt. Hãy truy cập https://www.ocair.com/jamba-juice/ để 
tìm hiểu thêm hoặc đặt trước qua điện thoại di động để đến lấy ở Nhà ga. 

Lấy cảm hứng từ ẩm thực Mexico, Qdoba Mexican Eats® có thực đơn với 
những hương vị đậm đà cũng như món khai vị hảo hạng được chế biến tươi 
ngon. Những nguyên liệu chất lượng cao được sử dụng cho nhiều món khai vị, 
bao gồm tacos, burrito, ngũ cốc trộn, quesadillas, nachos và salad. Tìm hiểu 
thêm hoặc đặt món tại https://www.ocair.com/qdoba/. 

Hành khách đến Sân bay John Wayne sẽ có thể tận hưởng những món ăn địa 
phương rất được yêu thích ở OC Pizza. Du khách có thể tự tạo ra món ăn ưa 
thích của mình bằng các nguyên liệu địa phương tươi ngon. Thực đơn bao gồm 
pizza vỏ mỏng với nhân tự chọn tươi ngon, mì ống, salad và nhiều món khác. Để 
tìm hiểu thêm hoặc xem kỹ thực đơn trực tuyến, hãy truy cập 
https://www.ocair.com/oc-pizza/. 

Để biết danh sách đầy đủ các tùy chọn ăn uống và thông tin khác về Sân bay 
John Wayne, hãy truy cập www.ocair.com. 

-###- 

Sân bay John Wayne (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và hoạt động như một 
doanh nghiệp tự chủ không nhận doanh thu thuế từ quỹ chung. Sân bay phục vụ 
hơn 10 triệu hành khách mỗi năm và có 30 điểm đến bay thẳng ở Mỹ, Canada và 

https://www.ocair.com/jamba-juice
https://www.ocair.com/qdoba
https://www.ocair.com/oc-pizza
http://www.ocair.com/


Mexico. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ocair.com. Hãy thích chúng tôi 
trên facebook.com/johnwayneairport, hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter 
@johnwayneair và Instagram @johnwayneair. 

Để tự động nhận bản tin của Sân bay John Wayne, hãy truy cập www.ocair.com 
và nhấp vào Subscribe (Đăng ký). 
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