Điềukhoảnthanhtoán:
- Lần thứ nhất: VNĐ 30.000.000 net
- Lần thứ hai: 50% trên tổng giá trị hợp đồng tạm tính
trước 45 ngày tổ chức tiệc, không bao gồm tiền cọc lần thứ nhất
ngay khi ký hợp đồng.
- Lần thứ ba (ngay khi tiệc kết thúc) : thanh toán toàn bộ số tiền còn lại và các chi
phí phát sinh ngay khi tiệc kết thúc.

Lưuý:
- Món ăn bàn tiệc phát sinh có thể không giống bàn tiệc chính thức.
- Đến ngày hẹn ký Hợp Đồng, khách không đến thì xem như khách tự hủy tiệc.
- Tiền cọc sẽ không được hoàn lại với bất cứ lí do gì.
- Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT.
- Dịch vụ khuyến mãi không được quy đổi thành tiền mặt, không đổi sang dịch
vụ khuyến mãi khác nếu khách hàng không sử dụng.
- Chương trình tiệc hoặc dịch vụ trang trí khách mang bên ngoài phải được thông báo
trước cho khách sạn và sẽ tính phí phục vụ theo từng hạng mục.

DịchVụTiệcCưới
THỨC UỐNG

GIÁ

Trọn gói bia Tiger tươi, Pepsi, nước suối trong 03 giờ

1.300.000 VNĐ/bàn

Trọn gói bia Heineken chai, Pepsi, nước suối trong 03 giờ

1.700.000 VNĐ/bàn

Trọn gói rượu vang Úc hoặc sparkling, bia Tiger tươi, Pepsi, nước suối trong 03 giờ

2.000.000 VNĐ/bàn

Trọn gói rượu vang Úc hoặc sparkling, bia Heineken chai, Pepsi, nước suối trong 03 giờ

2.400.000 VNĐ/bàn

Bia Tiger chai (330ml)

45.000 VNĐ/chai

Bia Heineken chai (330ml)

55.000 VNĐ/chai

Nước ngọt Pepsi (330ml)

35.000 VNĐ/lon

Nước suối Lavie (500ml)

35.000 VNĐ/chai

ĐÓN KHÁCH | Trong 1 giờ
Violin và guitar

2.200.000 VNĐ

Violin, guitar và cello

3.000.000 VNĐ
3.300.000 VNĐ

Lễ tân đón khách (10 người)

LỄ KHAI TIỆC
MC dẫn chương trình tiếng Việt

2.200.000 VNĐ

MC dẫn chương trình song ngữ Việt - Anh

3.300.000 VNĐ

MC dẫn chương trình song ngữ Việt - Hoa

3.300.000 VNĐ

Vũ đoàn valse múa khai tiệc (06 vũ công)

4.000.000 VNĐ

Vũ đoàn cổ truyền múa khai tiệc (08 vũ công)

4.000.000 VNĐ

Vũ đoàn múa thiên thần (08 thiếu nhi)

4.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ | Trong 2 giờ
Ban nhạc trẻ và 03 ca sĩ

5.500.000 VNĐ

Ban nhạc cổ điển

5.000.000 VNĐ

Ban nhạc flamenco và 02 ca sĩ

8.800.000 VNĐ

DỊCH VỤ KHÁC
Đá điêu khắc thiên nga

3.300.000 VNĐ

Trang trí cổng hoa tươi

4.400.000 VNĐ

Đôn hoa dọc lối đi

330.000 VNĐ/đôn

Xe hoa Mercedes E200 (04 giờ) nội thành

5.500.000 VNĐ

Màn hình LED Prima AB

10.000.000 VNĐ

TRỌN GÓI DỊCH VỤ
Trọn gói bao gồm dàn chào đón khách 10 người, Violin & Guitar đón khách,
MC dẫn chương trình tiếng Việt, múa rước dâu mở màn, ban nhạc trẻ hoặc
cổ điển, cổng hoa & trang trí hoa phòng tiệc.
Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT

22.000.000 VNĐ

ChínhSáchTiệcCưới
Từ 10–19 bàn

Từ 30–39 bàn

Từ 40 bàn
trở lên

Màn hình Led

Màn hình Led

02 tầng thật

02 tầng thật

02 tầng thật

06 khách

10 khách

10 khách

Mer E200
trang trí hoa
tươi

Mer E200
trang trí hoa
tươi

Từ 20–29 bàn

- Phòng tân hôn trang trí hoa tươi + Champagne +
Chocolate + trái cây & 02 suất điểm tâm buffet.
- Sổ hồng và viết nhũ vàng ký tên lưu niệm.
- Bàn tiếp tân với hộp tiền mừng trang trí hoa tươi.
- Thức ăn nhẹ cho cô dâu chú rể trước tiệc.
- Bao bọc ghế.
- Tháp ly champagne + 02 chai Sparkling wine.
- Phông chữ sân khấu & bảng hướng dẫn.
- Thực đơn, nến và hoa tươi trên bàn tiệc.
- Tặng chocolate hạnh nhân cho khách dự tiệc.
- Bắn pháo hoa giấy (02 lần).
- Giá phòng ngủ ưu đãi cho gia đình và bạn bè.
- Máy chiếu LCD, màn hình & máy tạo khói trắng.
- Bánh cưới mẫu 07 tầng trang trí hoa tươi.
- Tiệc ăn thử.

01 tầng thật

- 06 đôn hoa tươi trang trí dọc lối đi.
- Người dẫn chương trình tiếng Việt.
- Xe hoa 04 tiếng trong thành phố.
- Cổng hoa & hoa tươi phòng tiệc.
- Nước ngọt Pepsi & nước suối miễn phí suốt tiệc.
- Violin + Guitar đón khách (01 tiếng đầu giờ).
- Tiết mục múa khai tiệc.
- Voucher kỷ niệm 01 năm ngày cưới (bao gồm phòng
ngủ và thiệp mời ăn tối tự chọn cho 02 khách).

VNĐ 8.000.000 net/bàn/10 khách
MÓN ĂN TRƯỚC TIỆC - Chọn 1 trong 3 món
1. Bánh tạt thịt heo xông khói

2. Bánh tạt dăm bông

3. Xúc xích cuộn

KHAI VỊ TỨ QUÝ - Chọn 1 trong 3 món
1. Chả giò Majestic, Cá chẽm chiên giòn sốt cocktail, Gỏi bò cải mầm, Bánh phồng tôm
2. Chả giò Hồng Kông, Gà chiên giòn sốt phô mai, Gỏi gà nướng dưa leo, Bánh phồng tôm
3. Sò điệp chiên sốt Cocktail, Gỏi sứa Tứ Xuyên, Nem nướng, Bánh phồng tôm
SÚP - Chọn 1 trong 4 món
1. Súp măng tây cua
2. Súp cua sò điệp
3. Súp gà nhân sâm Hoa Kỳ
4. Súp hải sản nấm bào ngư

MÓN CHÍNH
Món Hải Sản - Chọn 1 trong 4 món
1. Tôm chiên Hoàng Kim
3. Cá chẽm nguyên con
chiên sốt chua ngọt hoặc chanh dây

2. Tôm hấp thảo mộc hoa tiêu
4. Cá chẽm nguyên con
hấp sốt Hồng Kông hoặc ngũ liễu

Món Thịt - Chọn 1 trong 6 món
1. Bò nấu đậu - Bánh mì
3. Gà tiềm hạt sen
5. Sườn non nướng sốt BBQ

2. Gà nguyên con quay sốt dâu tây
4. Vịt nướng tiêu đen giấy bạc
6. Giò heo tiềm đông cô tóc tiên

Món Rau Xào - Chọn 1 trong 4 món
1. Cải ngồng Hồng Kông xào với tỏi
3. Cải thìa xào hành với cà rốt

2. Bông cải, cà rốt & cần tây xào
4. Cải làn xào nấm đông cô

Món Cơm hoặc Mì hoặc Lẩu - Chọn 1 trong 5 món
1. Cơm thập cẩm gói lá sen
3. Mì xào hải sản cà ri
5. Lẩu Thái Lan tôm - Bún gạo

2. Cơm chiên cá mặn thịt cua
4. Lẩu thập cẩm - Mì

MÓN TRÁNG MIỆNG - Chọn 1 trong 4 món
1. Trái cây theo mùa
3. Chè thạch vải

SetMenu1
Xúc xích cuộn
Khai vị 4 món:
Chả giò Majestic, Mực chiên cốm xanh
Gỏi bò cải mầm, Bánh phồng tôm
Súp gà nhân sâm Hoa Kỳ
Cá chẽm nguyên con chiên sốt chua ngọt
Bò nấu đậu, pate - Bánh mì
Cải làn xào nấm đông cô
Cơm chiên cá mặn thịt cua
Chè hạt sen nấm tuyết

2. Nho Mỹ
4. Chè hạt sen nấm tuyết

SetMenu2

Bánh tạt thịt heo xông khói
Khai vị 4 món:
Sò điệp chiên sốt Cocktail, Gỏi sứa Tứ Xuyên
Nem nướng, Bánh phồng tôm
Súp cua sò điệp
Tôm hấp thảo mộc hoa tiêu
Vịt nướng tiêu đen giấy bạc
Cải ngồng Hồng Kông xào tỏi
Lẩu thập cẩm - Mì
Chè thạch vải

Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT

VNĐ 9.000.000 net/bàn/10 khách
MÓN ĂN TRƯỚC TIỆC - Chọn 1 trong 3 món
1. Bánh mini pizza dăm bông

2. Bánh sandwich phô mai

3. Bánh pate chaud

KHAI VỊ TỨ QUÝ - Chọn 1 trong 3 món
1. Chả giò vịt quay Tứ Xuyên, Phượng hoàng tảo biển, Xà lách trái cây tôm, Bánh phồng tôm
2. Gỏi hải sản chua cay kiểu Thái, Sò điệp chiên giòn, Nem nướng, Bánh phồng tôm
3. Gỏi củ hủ dừa tôm thịt, Càng cua bách hoa, Rau củ cuộn ba rọi xông khói, Bánh phồng tôm
SÚP - Chọn 1 trong 4 món
1. Súp hải sâm bào ngư Úc
2. Súp bào ngư cua và nấm
3. Súp nấm linh chi hải sản
4. Súp gạch cua Alaska

MÓN CHÍNH
Món Hải Sản - Chọn 1 trong 6 món
1. Tôm sú đại hấp trong trái dừa
3. Cá bống mú hấp HongKong
5. Cua lột chiên xí muội

2. Tôm sú đại sốt ớt Samba
4. Cá Ling NZ áp chảo sốt Teriyaki ( bơ chanh/ chanh dây )
6. Cua lột chiên muối ớt

Món Thịt - Chọn 1 trong 6 món
1. Bò Úc nấu rượu vang đỏ - Bánh mì
3. Vịt quay sốt đậu - Bánh bao
5. Heo sữa quay - Bánh bao

2. Phi lê bò cuộn nấm kim châm sốt phô mai
4. Bacon cuộn thịt bò, phô mai, trứng sốt rượu
6. Gà tiềm nhồi ngũ quả - Bánh mì

Món Rau Xào - Chọn 1 trong 4 món
1. Cải thìa xào nấm Linh Chi
2. "La hán" tàu hủ xào nấm đông cô
3. Cải rổ xào nấm Bạch Linh
4. Bông cải Uyên Ương sốt trứng muối
Món Cơm hoặc Mì hoặc Lẩu - Chọn 1 trong 5 món
1. Cơm chiên hải sản kiểu Thái
3. Cơm chiên vịt quay Tứ Xuyên
5. Lẩu hải sản hoa đồng nội - Bún gạo

2. Mì Udon xào hải sản rau củ
4. Lẩu sò điệp nấm bào ngư - Bún gạo

MÓN TRÁNG MIỆNG - Chọn 1 trong 4 món
1. Cocktail trái cây các loại
3. Chè khúc bạch

2. Chè củ năng với táo khô
4. Bánh mousse

SetMenu1

SetMenu2

Bánh pate chaud

Bánh Sandwich phô mai

Khai vị 4 món:
Chả giò vịt quay Tứ Xuyên, Phượng Hoàng tảo biển,
Xà lách trái cây tôm, Bánh phồng tôm
Súp bào ngư cua và nấm
Tôm sú đại sốt ớt Samba
Bắp bò Úc sốt rượu vang đỏ - Bánh mì
Cải rổ xào nấm Bạch Linh
Mì Udon xào hải sản rau củ
Chè khúc bạch

Khai vị 4 món:
Gỏi củ hủ dừa tôm thịt, Càng cua bách hoa,
Rau củ cuộn ba rọi xông khói nướng, Bánh phồng tôm
Súp gạch cua Alaska
Cá Ling NZ áp chảo sốt Teriyaki ( bơ chanh/ chanh dây )
Heo sữa quay - Bánh bao
Cải thìa xào nấm Linh Chi
Lẩu hải sản hoa đồng nội - Bún gạo
Bánh mousse

Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT

VNĐ 10.000.000 net/bàn/10 khách
MÓN ĂN TRƯỚC TIỆC - Chọn 1 trong 3 món
1. Bánh mì bơ tỏi 2. Bánh pizza hải sản 3. Bánh croissant cuộn phô mai
KHAI VỊ TỨ QUÝ - Chọn 1 trong 3 món
1. Gỏi trái bưởi hải sản, Thịt cua sốt mayonnaise, Chả giò Majestic, Chả mực Hạ Long
2. Gỏi vịt quay, Tôm chiên hạnh nhân, Sò điệp Song Long, Bò lụi
3. Gỏi mực kiểu Thái, Càng cua Bách Hoa, Nem rán cua bể, Bánh phồng tôm
SÚP - Chọn 1 trong 4 món
1. Súp hải sản rong biển Nhật
2. Súp hải sản bào ngư
3. Súp vi cá cua
4. Súp vi cá, bào ngư

MÓN CHÍNH
Món Hải Sản - Chọn 1 trong 5 món
1. Cá hồi áp chảo với sốt chanh dây
3. Cá tầm nướng muối ớt
5. Tôm càng sốt ớt samba chilli

2. Cá Ling NZ áp chảo sốt Teriyaki (bơ chanh/ chanh dây)
4. Cua lột kim sa

Món Thịt - Chọn 1 trong 6 món
1. Bò nướng sốt tiêu đen & măng tây
3. Bò Úc đút lò với sốt nấm rừng
5. Gà hầm Thượng Uyển

2. Bò nấu rượu vang - Bánh mì
4. Heo sữa quay - Bánh bao
6. Bồ câu quay thảo mộc ( 1/2 con ) - Bánh bao

Món Rau Xào - Chọn 1 trong 4 món
1. Cải thìa xào nấm shitake
3. Măng tây xào sốt tương

2. Bông cải xào tôm
4. Cải rổ xào nấm đông cô, ham và sốt dầu hào

Món Cơm hoặc Mì hoặc Lẩu - Chọn 1 trong 6 món
2. Cơm chiên vịt quay
4. Lẩu cua đồng hải sản - Bún gạo
6. Mì Udon bò Úc kiểu Majestic

1. Miến cua XO tay cầm
3. Mì chiên thịt trừu cà ri
5. Lẩu tôm càng - Bún gạo

MÓN TRÁNG MIỆNG - Chọn 1 trong 4 món
1. Chè bạch quả, táo đỏ và rong biển
3. Bánh Opera

SetMenu1
Bánh croissant cuộn phô mai
Khai vị 4 món:
Gỏi trái bưởi hải sản, Thịt cua sốt mayonnaise,
Chả giò Majestic, Chả mực Hạ Long
Súp hải sản bào ngư
Tôm càng sốt ớt Samba
Gà hầm Thượng Uyển
Măng tây xào nấm sốt tương
Miến cua XO tay cầm
Chè khúc bạch trà xanh

2. Chè khúc bạch trà xanh
4. Chè hạt sen rong biển

SetMenu2
Bánh pizza hải sản
Khai vị 4 món:
Gỏi mực kiểu Thái, Càng cua Bách Hoa,
Nem rán cua bể, Bánh phồng tôm
Súp vi cá, bào ngư
Cá tầm nướng muối ớt
Bồ câu quay thảo mộc ( 1/2 con ) - Bánh bao
Cải thìa xào nấm shitake
Lẩu tôm càng - Bún gạo
Bánh Opera

Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT

Thực đơn 1

VNĐ 11.000.000 net/bàn/10 khách
Món ăn trước tiệc: Bánh crossant bò
1. Gỏi bò sung túc - bánh phồng tôm; Chả mực thì là
2. Súp vi cá cua
3. Cá bống tượng hấp với nước tương hảo hạng
4. Măng tây xào nấm tương cay
5. Bò Mỹ nướng sốt Teriyaki & Măng tây
6. Cơm chiên cua và cá cơm sữa
7. Chè khúc bạch trà xanh thốt nốt

Thực đơn 2

VNĐ 13.000.000 net/bàn/10 khách
Món ăn trước tiệc: Bánh Pizza hải sản
1. Tổ chim hải sản Uyên Ương
2. Súp vi cá, bào ngư
3. Cá tuyết áp chảo sốt nấm Trufle
4. Cua lột kim sa
5. Cải rổ xào nấm đông cô, Ham và sốt dầu hào
6. Mì Udon bò úc kiểu Majestic
7. Bánh Tiramisu

Thực đơn 3

VNĐ 15.000.000 net/bàn/10 khách
Món ăn trước tiệc: Bánh jambon mayonnaise
1. Gỏi tôm càng - Bánh phồng tôm
2. Súp vi cá, bào ngư, hải sâm
3. Cá tằm nướng muối ớt
4. Bồ câu quay thảo mộc
5. Cải thìa xào nấm Shitake
6. Lẩu nấm hải sản - Bún gạo
7. Chè sen Lô Hội
Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT

TermsofPayment:
- First deposit: VND 30.000.000 net
- Second deposit: 50% of the estimated amount of the event is required to be
paid 45 days prior to the Wedding Reception (first deposit is not included)
- Settlement: The outstanding amount of the event is required to be settled
right after the event finished.

Note:
- The incurring dishes may not be the same as the official menu.
- This function is automatically cancelled by the Hotel in any case of no-shows
on the contract date (45 days prior to the Wedding Reception).
- Deposit will not be refunded under any circumstances.
- Prices are inclusive of 5% service charge and 10% VAT
- We do not accept any conversion into cash exchanged for other promotion if the
guest(s) do not use their own wedding’s benefits.
- Wedding decoration or any services bringing into hotel by Guest(s) must be noticed in
advance and will be charged accordingly.

WeddingService
BEVERAGES

PRICE

Three hours free flow of Tiger Draught, Pepsi, mineral water

1.300.000 VND/table

Three hours free flow of Heineken beer, Pepsi, mineral water

1.700.000 VND/table

Three hours free flow of Australian wine or sparkling wine, Tiger Draught, Pepsi, mineral water

2.000.000 VND/table

Three hours free flow of Australian wine or sparkling wine, Heineken beer, Pepsi, mineral water

2.400.000 VND/table

Tiger beer (330ml)

45.000 VND/bottle

Heineken beer (330ml)

55.000 VND/bottle

Pepsi (330ml)

35.000 VND/can

Lavie (500ml)

35.000 VND/bottle

WELCOME GUEST | 01 hour
Violin, guitar

2.200.000 VND

Violin, guitar and cello

3.000.000 VND

Receptionist (10 persons)

3.300.000 VND

CEREMONY
Vietnamese MC

2.200.000 VND

Vietnamese - English MC

3.300.000 VND

Vietnamese - Chinese MC

3.300.000 VND

Valse dance performance (06 dancers)

4.000.000 VND

Traditional dance performance (08 dancers)

4.000.000 VND

Angel dance performance (08 angels)

4.000.000 VND

ENTERTAINMENT | 02 hours
Pop music band and 03 singers

5.500.000 VND

Classical band

5.000.000 VND

Flamenco band and 02 singers

8.800.000 VND

OTHERS
Ice carving

3.300.000 VND

Wedding gate with fresh flower

4.400.000 VND

Flower standee
Bridal car in city (04 hours - Mercedes E200)
LED screen at PrimaAB

330.000 VND/standee
5.500.000 VND
10.000.000 VND

FULL-PACKAGE SERVICE
Including Receptionist (10 persons), Violin & Guitar welcome guest, Vietnamese MC,
Dance performace, Pop music band or Classical band, Fresh flower wedding gate &
fresh flower decoration.
All price are inclusive of 5% service charge and 10% VAT.

22.000.000 VNĐ

WeddingBenefits
- 01 night nuptial room with fresh flower decoration
+ champagne + chocolate + fruits & buffet
breakfast for 02 persons.

From
10–19 tables

From
20–29 tables

From
30–39 tables

From
40 tables up

Led screen

Led screen

02 real tiers

02 real tiers

02 real tiers

06 persons

10 persons

10 persons

Mer E200
fresh flower
decoration

Mer E200
fresh flower
decoration

- Signature book with golden glittered pen.
- Reception desk and lucky money box with fresh
flower arrangement.
- Light meal for the bride & the groom.
- Chairs cover.
- Wedding glass tower and 02 bottles of
Sparkling wine.
- Backdrop on stage and direction board.
- Menu, candle & flower decoration on table.
- Wedding gift (chocolate for guests).
- Dynamic Confetti (02 times).
- Special room rate for family and friends.
- LCD projector, screen & dry ice effect.
- 07 tiers wedding cake with fresh flower decoration.
- Food tasting.

01 real tier

- 06 flower standees along to the stage.
- Master of Ceremony (Vietnamese speaking).
- Bridal car (04 hours use in HCM City).
- Wedding gate with fresh flowers.
- Free flow Pepsi (bottle) & mineral water during
the wedding reception.
- Violin + Guitar (01 hour) for welcoming.
- Ceremony Performance
- Wedding anniversary voucher
(01 night stay and buffet dinner for 02 persons).

VND 8.000.000 net/table/10 pax
SNACK - Select 1 in 3 items
1. Bacon tarts

2. Ham tarts

3. Sausage rolls

APPETIZER - Select 1 in 3 items

1. Majestic spring rolls, Deep fried seabass with cocktail Sauce, Beef & vegetables Salad, Shrimp crackers
2. Hong Kong spring rolls, Deep fried chicken with cheese sauce, Smoked chicken salad with Cucumber, Shrimp crackers
3. Deep fried scallops with cocktail sauce, “ Si - Zhuan” Jellyfish Salad, Grilled pork rolls, Shrimp crackers

SOUP - Select 1 in 4 items
1. Asparagus & crab meat soup
3. Chicken with ginseng soup

2. Scallops & crab meat soup
4. Seafood & abalone mushrooms soup

MAIN COURSES

Seafood - Select 1 in 4 items
1. Deef fried shrimp with salted egg
3. Deep fried seabass with sweet
& sour or Passion fruit sauce

2. Steamed shrimp with herbs
4. Steamed seabass fillet with “HongKong”
or “5 kind of herbs” sauce

Meat - Select 1 in 6 items
1. Braised beef with snow Peas - Breads
3. Braised chicken with lotus seed
5. Grilled pork ribs with BBQ sauce

2. Roasted chicken with strawberry sauce
4. Baked ducks with black peppers in foil
6. Stewed pork chop with chinese mushrooms, black seaweed

Vegetables - Select 1 in 4 items
1. Sauteed choy - Sum with garlics
3. Sauteed pok choy with onions & carrots

2. Sauteed cauliflowers, carrots, celeries
4. Sauteed Green Kailan with Chinese mushrooms

Fried Rice or Noodles or Hot Pot - Select 1 in 5 items
1. Lotus leaf rice with Chop Suey
3. Sauteed seafood noodles with curry

2. Fried rice with crab meat, salted fish and garlics
4. Chop Suey in Hot Pot - Rice noodles
5. Thai style in Hot Pot - Rice noodles

DESSERTS - Select 1 in 4 items
1. Fresh fruits
3. Lychees with sea coconut jelly in syrup

2. U.S Grapes
4. Lotus seeds & snow fungus in syrup

SetMenu1

SetMenu2

Sausage rolls

Bacon tarts

Appetizer 4 dishes:
Majestic spring rolls, Deep fried seabass with cocktail Sauce,
Beef & vegetables Salad, Shrimp crackers
Chicken with ginseng soup
Deep fried seabass with sweet & sour or Passion fruit sauce
Braised beef with snow Peas - Breads
Sauteed Green Kailan with Chinese mushrooms
Fried rice with crab meat, salted fish and gralics
Lotus seeds & snow fungus in syrup

Appetizer 4 dishes:
Deep fried scallops with cocktail sauce, “Si-Zhuan” Jellyfish Salad,
Grilled pork rolls, Shrimp crackers
Scallops & crab meat soup
Steamed shrimp with herbs
Baked ducks with black peppers in foil
Sauteed choy - Sum with garlics
Chop suey in Hot Pot - Rice noodles
Lychees with sea cocount jelly in syrup

All price are inclusive of 5% service charge and 10% VAT.

VND 9.000.000 net/table/10 pax
SNACK - Select 1 in 3 items
1. Mini ham pizza

2. Cheese sandwiches

3. Pate chauds

APPETIZER - Select 1 in 3 items
1. “Si-Zhuan” roasted duck meat spring roll, Smoked chicken and pork with seaweed salad, Shrimp with fruits salad, Shrimp crackers
2. Thai seafood salad, Deep fried scallops, Grilled pork rolls, Shrimp crackers
3. Jar of coconut roots with shrimp & pork salad, Deep fried crab claws with seafood, Vegetable in rolled bacon, Shrimp crackers

SOUP - Select 1 in 4 items

1. Abalone with sea cucumber soup
3. Seafood with Linh Chi mushrooms soup

2. Abalone with crab meat & mushrooms soup
4. Alaska crab meat soup

MAIN COURSES

Seafood - Select 1 in 6 items
1. Steamed shrimps with coconut milk in coconut
3. Steamed Grouper with soya
5. Deep fried soft shell crab with sauce

2. Fried shrimp with samba chilli sauce
4. Pan fried Ling fish with Teriyaki
(butter, lemon/ passion fruit) sauce
6. Deep fried soft shell crab with chilli salt/ pepper

Meat - Select 1 in 6 items
1. Braised beef with red wine - Bread
3. Roasted duck with bean sauce - Chinese buns
5. BBQ suckling pig - Chinese buns

2. Baked beef fillet with mushroom & cheese sauce
4. Beef, cheese & egg rolled in bacon with wine sauce
6. Braised chicken with 5 kinds of fruits - Bread

Vegetables - Select 1 in 4 items
1. Sauteed pok choy with Lingzhi mushrooms
3. Stir fried green Kailan with white mushrooms

2. Stir fried “La Han” tofu, Chinese mushrooms,
dry bean curds and vegetables
4. Sauteed cauliflower & brocolli with salted eggs sauce

Fried Rice or Noodles or Hot Pot - Select 1 in 5 items
1. Seafood fried rice “ Thai” style
3. Roasted duck fried rice “ Si-Zhuan” style
5. Seafood with assorted flowers in hot pot - Fresh rice noodles

2. Stir fried Udon noodles with seafood & vegetables
4. Scallop & abalone mushrooms in hot pot - Rice noodles

DESSERTS - Select 1 in 4 items
1. Fresh fruits Cocktail
3. Longans beancurd with almond in syrup

2. Chilled Longans in syrup, water chestnuts and dried apples
4. Mousse cakes

SetMenu1

SetMenu2

Appetizer 4 dishes:
“Si-Zhuan” roasted duck meat spring roll, Smoked chicken and pork
with seaweed salad, Shrimp with fruits, Shrimp crackers
Abalone with crab meat & mushrooms soup
Fried shrimps with samba chilli sauce
Braised beef with red wine - Bread
Sauteed pok choy with Lingzhi mushrooms
Stir fried Udon noodles with seafood & vegetables
Longan beancurd with almond in syrup

Appetizer 4 dishes:
Jar of coconut roots with shrimp & pork salad, Deep fried crab claws with
seafood,Vegetable in rolled bacon, Shrimp crackes
Alaska crab meat soup
Pan fried Ling fish with Teriyaki
BBQ suckling pig - Chinese buns
Stir fried green KaiLan with white mushrooms
Seafood with assorted flowers hot pot - Fresh rice noodles
Mousse cakes

Pate chauds

Tuna sandwiches

All price are inclusive of 5% service charge and 10% VAT.

VND 10.000.000 net/table/10 pax
SNACK - Select 1 in 3 items
1. Butter & garlic bread

2. Seafood pizza

3. Cheese croissants

APPETIZER - Select 1 in 3 items
1. Seafood salad in grape fruit, Crab meat with mayonnaise sauce, Majestic spring rolls, Ha Long squid paste
2. Roasted duck salad, Prawn fritters with Almond, Sauteed Scallop, Grilled beef kababs
3. Squid “Thai” style, Deep fried crab claws, Crab meat rolls, Shrimp crackers

SOUP - Select 1 in 4 items
1. Assorted seafood and seaweed broth soup
3. Sharks fins with crab meat soup

2. Seafood with abalone soup
4. Shark’s fins with Abalone soup

MAIN COURSES

Seafood - Select 1 in 6 items
1. Pan-fried salmon with passion fruit sauce
3. Baked sturgeon fillet with chilli salt
5. Baked scampi with sambal chilli sauce
or Singapore style sauce

2. Pan - Fried Ling fish with Teriyaki
(butter lemon/ passion fruit) sauce
4. Deep fried soft crab with salted egg

Meat - Select 1 in 6 items
1. Grilled beef sirloin with black pepper & asparagus
3. Baked Sirloin with forest mushrooms
5. Braised chicken with herbs

2. Braised Beef with wine - Bread
4. BBQ suckling pig with chinese bread
6. Roasted pigeon with herbs (1/2 unit) - Chinese buns

Vegetables - Select 1 in 4 items
1. Sauteed pok choy with Shitake mushrooms
3. Stir fried Asparagus with mushroom and chilli sauce

2. Sauteed cauliflowers with shrimps
4. Stir Fried Green Kailan with Chinese mushrooms,
ham & oyster sauce

Fried Rice or Noodles or Hot Pot - Select 1 in 6 items
1. Stir fried arrowroot vermicelli with crab meat with XO sauce
3. Fried noodle with lamb meat
5. King Prawn in hot pot - Rice noodles

2. Roasted duck fried rice
4. Crab meat & claw in hot pot – Rice noodles
6. Fried Udon noodles with Australian beef in Majestic style

DESSERTS - Select 1 in 4 items

1. Double Boiled Ginkgo Seed in Soya Milk,
Red Apples, Barley and Seaweed
3. Opera cakes

SetMenu1
Cheese croissants

2. Longan almond & green tea bean curd in syrup
4. Lotus seeds in Syrup with and chinese Dried Apples

SetMenu2
Seafood pizza

Appetizer 4 dishes:
Appetizer 4 dishes:
Seafood salad in grape fruit, Crab meat with mayonnaise sauce,
Squid “Thai” style, Deep fried crab claws,
Majestic spring rolls, Ha long squid paste
Crab meat rolls, Shrimp crackes
Seafood with abalone soup
Shark’s fin with Abalone soup
Baked scampi with sambal chilli sauce or Singapore style sauce
Baked sturgeon fillet with chilli salt
Braised chicken with herbs
Roasted pigeon with herbs (1/2 unit) - Chinese buns
Stir fried Asparagus with mushroom and chilli sauce
Sauteed pok choy with Shitake mushrooms
Stir fried arrowroot vermicelli with crab meat with XO sauce
Crab meat & claw in hot pot - Rice noodles
Longan almond & green tea bean curd in syrup
Opera cakes
All price are inclusive of 5% service charge and 10% VAT.

Set Menu 1

VND 11.000.000 net/table/10 pax
Snack: Croissant
1. Beef salad - Crackers; Squid paste with Dill
2. Shark’s fin with crab meat soup
3. Steamed Marble Goby with premium soy sauce
4. Grilled sirloin with black pepper & asparagus
5. Sauteed green asparagus with chilli sauce
6. Salted fish with crab meat Fried Rice
7. Longan almond & Green tea bean curd in syrup

Set Menu 2

VND 13.000.000 net/table/10 pax
Snack: Seafood pizza
1. Fried seafood in love nest
2. Shark’s fin Abalone soup
3. Pan fried Cod fissh with Truffle sauce
4. Deep fried soft crab with salted egg
5. Stir Fried Green Kailan with Chinese Mushrooms, ham and Oyster sauce
6. Fried Udon noodles with Australian beef in Majestic style
7. Tiramisu cake

Set Menu 3

VND 15.000.000 net/table/10 pax
Snack: Ham & Mayonnaise Cake
1. Tiger prawn salad - Shrimp crackes
2. Shark’s fin with Abalone, sea cucumber soup
3. Baked Sturgeon fillet with chilli salt
4. Roasted pigeon with herbs - Dumpling
5. Sauteed Pok-Choy with Shitake Mushrooms
6. Seafood mushroom hotpot - Rice noodles
7. Lotus seed & Aloe in syrup
All price are inclusive of 5% service charge and 10% VAT.

01 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84 -28) 3829 5517 - Fax : (84 - 28) 3829 5510
Email : banquet@majesticsaigon.com - Website : www.majesticsaigon.com

