
Interview for High Value 
 
Food business: Vy Vy Bakery 
 
Name: Vy Phung 
 

 
 
How long has Vy Vy Bakery been in Reservoir? 
 
15-16 years, so a long time! 
 
Could you tell me a bit about the background of the business?  
 
When my dad came here a long time ago during the war, he always worked in a 
bakery and so one day he said “why don’t we open up our own bakery?”. For a while 
it was the previous owner's name and then we decided to change the name to Vy Vy 
Bakery. And that’s me! 
 
If you could describe the business in one word or two, what would you say? 
 
Togetherness and community. The customers are our friends. They ask how we are 
and they even know if I’m having an off day. It’s all really loving, caring and genuine 
just like a little family.  
 
Lastly, if you could choose a few food items that symbolise your business, what 
would you choose and why? 
 
Crispy pork. Our crispy pork is the most popular, [it’s] the one that always sells out.  
  



Interview for High Value in Vietnamese 
 
Doanh nghiệp thực phẩm: Tiệm Bánh mì Vy Vy  
 
Tên: Vy Phung 
 

 
 
Tiệm Bánh mì Vy Vy kinh doanh ở Reservoir được bao lâu rồi? 
 
15-16 năm, có nghĩa là thời gian dài! 
 
Bạn có thể cho tôi biết một chút về nguồn gốc của doanh nghiệp? 
 
Khi cha tôi đến cách đây rất lâu trong thời chiến tranh, cha tôi luôn đi làm tại tiệm 
bánh mì và vì vậy một ngày nọ, cha tôi nói “tại sao chúng ta không mở tiệm bánh mì 
của riêng mình?”. Tiệm bánh mì này vẫn mang tên chủ trước trong một thời gian và 
sau đó chúng tôi quyết định đổi tên thành Tiệm Bánh mì Vy Vy. Và đó là tôi! 
 
Nếu bạn có thể mô tả doanh nghiệp này bằng một hoặc hai từ, bạn sẽ nói gì? 
 
Cùng nhau và cộng đồng. Khách hàng là bạn của chúng tôi. Họ hỏi thăm sức khỏe 
chúng tôi và thậm chí họ còn biết nếu tôi nghỉ làm một ngày. Tất cả đều thực sự 
thương yêu, quan tâm và chân thành giống như một gia đình nhỏ. 
 
Cuối cùng, nếu bạn có thể chọn một vài mặt hàng thực phẩm tượng trưng cho 
doanh nghiệp của mình, bạn sẽ chọn món gì và tại sao? 
 
Thịt heo quay. Thịt heo quay tiệm chúng tôi là món ăn phổ biến nhất, [nó] là món ăn 
luôn bán hết sạch. 
 
 


