TIỆC CUỐI NĂM ĐÁNG NHỚ

GÓI TIỆC

CUỐI NĂM
“What the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the
new year.”
― Vern McLellan
Chào đón năm mới thành công qua gói tiệc cuối năm được thiết kế riêng tại Park
Hyatt Saigon.

• Lựa chọn thực đơn Á hoặc Âu
• Gói thức uống không cồn miễn phí trong 2.5 giờ
• Phông nền chụp ảnh 3D tiêu chuẩn
• Dịch vụ chụp ảnh lưu niệm Photobooth
• Bánh may mắn dành tặng lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đồng nghiệp
• Tặng 3.000.000 VNĐ net sử dụng tại nhà hàng Opera
GIÁ 1.800.000 VNĐ MỘT KHÁCH

* Giá chưa gồm 5% phí dịch vụ và sau đó 10% VAT
*Áp dụng cho tiệc tối thiểu 50 khách

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
DÀNH CHO NHÓM TRÊN 100 KHÁCH
100
khách

150
khách

200
khách

Lựa chọn thực đơn Á hoặc Âu

✓

✓

✓

Gói thức uống không cồn trong 2.5 giờ

✓

✓

✓

QUYỀN LỢI

✓

Gói rượu ( 6 chai)

✓

Gói rượu ( 12 chai)
Một ly cocktail/ mocktail chào mừng

✓

✓

✓

Thức ăn nhẹ chào mừng

✓

✓

✓

Phông nền chụp hình 3D (theo chủ đề)

✓

✓

✓

Dịch vụ chụp ảnh Photobooth (1 giờ)

✓

✓

✓

Màn hình LED D5m x C4m (20m2)

✓

✓

✓

✓

✓

Múa mở màn x1
Bánh may mắn – Quà tặng

✓

✓

✓

01 đêm nghỉ tại phòng Park Suite cùng ăn sáng cho 2 khách

✓

✓

✓

✓

✓

01 hộp quà Tết tiêu chuẩn

✓

01 hộp quà Tết thượng hạng
Hệ thống âm thanh
Hệ thống ánh sáng

✓

✓
✓

Hình ảnh mang tính chất minh họa

THỰC ĐƠN
MÓN ÂU
Lựa chọn từ thực đơn đặc biệt
hoặc thiết kế theo khẩu vị của bạn

MÓN KHAI VỊ 2

MÓN KHAI VỊ 1

MÓN CHÍNH

❑ Đùi vịt hầm dầu, xà lách trộn, xốt mù tạt
Dijon, bánh mì nướng

❑ Ức gà nướng, bắp non nghiền, măng tây, xốt
vang

MÓN KHAI VỊ 2

TRÁNG MIỆNG

❑ Súp bí đỏ, hạt dẻ, kem quả phỉ

❑ Bánh bí đỏ, kem quế, hạt hồ đào nhào
đường nướng

❑Súp bí đỏ, hạt dẻ, kem quả phỉ
❑ Đùi heo Ý xông khói, măng tây, phô mai
❑ Cá hồi Na-Uy, cà rốt non, bọt dừa, chanh
Granoro, xốt bơ trứng vị nấm truffle
❑ Má heo Tây Ban Nha hầm, khoai tây
❑Trứng chần, nấm rừng xào, xốt rau ❑mùi
Cá hồi tái lạnh, bơ nghiền, xốt chanh dây,
nghiền, xốt vang Pháp
ngò rí
❑Súp dưa hấu, cà chua kiểu Tây Ban Nha, ô liu giòn, dầu lá quế tây

❑ Trứng chần, nấm rừng xào, xốt rau mùi
❑ Súp dưa hấu, cà chua kiểu Tây Ban Nha, ô
liu giòn, dầu lá quế tây

❑ Kem hạt dẻ, kẹo lòng trắng đường kiểu
Pháp, kem bông vani Tahitian
❑ Bánh tart sô cô la đắng, kem caramen
mặn, kem chuối

Hình ảnh mang tính chất minh họa

THỰC ĐƠN MÓN Á
Lựa chọn từ thực đơn đặc biệt hoặc thiết kế theo khẩu vị của bạn

MÓN KHAI VỊ

THỊT

❑ Xíu mại sò điệp, nước tương gừng

❑ Cà ri má bò, khoai tây, bánh mì

❑ Xá xíu thịt heo Tây Ban Nha, dưa chuột muối
chua, bánh bao chiên

❑ Gà nướng sả, xà lách trộn, bánh bao hấp

❑ Gỏi xoài xanh, bưởi, vẹm New Zealand, tôm khô,
rau răm, xốt chanh Thái

SOUP
❑ Súp cua, trúc sinh, gà xay, măng tây
❑ Súp sủi cảo hải sản, cải thìa, nấm đông cô, dầu
mè

❑ Sườn heo hầm củ sen, cà rốt

❑ Vịt quay kiểu Quảng Đông, dưa leo, gừng Nhật, bánh bao
hấp

RAU
❑ Cải rổ hấp nước tương
❑ Đậu hủ xào nấm
❑ Đọt bông cải xanh, bông cải trắng xào gạch cua, xốt bào
ngư

HẢI SẢN

CƠM/ MỲ

❑ Cua lột chiên giòn, xốt chanh dây

❑ Cơm chiên thịt cua, tôm, hành lá

❑ Tôm hấm nước dừa, muối tiêu chanh

❑ Hủ tiếu xào kiểu Singapore, thăn bò, lạp xưởng, giá, hẹ

❑ Mực chiên nước mắm, hành tây, ớt chuông

❑ Cơm chiên sò điệp

CÁ

TRÁNG MIỆNG

❑ Phi lê cá chẽm chiên giòn, xốt chua ngọt
❑ Cá mú chưng tương, hành, gừng
❑ Cá chẽm đút lò, bông cải xanh, ngò rí, xốt ớt
chua

❑ Hạt trân châu dừa, xoài Hòa Lộc
❑ Bánh mật ong Việt Nam, kem lá dứa, kem dừa

❑ Bánh mềm mít, xi rô sả, bánh qui hạt mè

Hình ảnh mang tính chất minh họa

BUỔI TIỆC
ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG
Phông nền ấn tượng cho buổi tiệc cuối năm đáng nhớ

Pool House

LƯU GIỮ
NHỮNG KỶ NIỆM ĐẶC BIỆT
Buổi tiệc với ẩm thực thượng hạng, không gian ấm cúng
thanh lịch cùng dịch vụ chuyên nghiệp.

Ballroom và Guest House

LUXURY is PERSONAL

2 Lam Son Square, Dis tric t 1, Ho Chi Minh Cit y, Vietnam
T . +84 28 3520 2351 | F. +84 28 3822 5603
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