
CHẲNG PHẢI 
ĐI XA!

ẨM THỰC 5 SAO 
TẠI NHÀ!

Bạn yêu thích ẩmthựcthượng hạngnhưng không đủ kinh nghiệm chế biến?  
Món bòWellington giờđây có thể đượcgiaođến tận nhà - cùng đầu bếp*!

Wellington theo phong cách Park Hyatt Saigon cho bạn và thực khách. Đầu
bếp* sẽ chế biến và phụcvụ món ăn ngay tại nhà bạn. Thưởng thứcẩm thực
thượng hạng đúng chuẩn, phong cách phụcvụ cá nhân kèm nhiều loại sốt đặc
trưng theo sở thích, phù hợp với món bòngon miệng.
Giá chỉ 4.100.000 VNĐ cho 6 khách, chưa gồm 5% phí phục vụ và
10% VAT đi kèm món ăn phụ và miễn phí giao hàng. Ngoài ra, thực
khách có thể đặt khẩu phần theo số lượng khách, chọn thêm món khai vị,
tráng miệng và yêu cầu những loại sốt yêu thích.

* Kèm đầu bếp thêm 1.000.000 VNĐ

MÓN BÒ WELLINGTON
GIAO HÀNG TẬN NHÀ BỞI ĐẦU BẾP 5 SAO*!

(Đặt trước 48 giờ)

028 3520 2351 sales.saiph@hyatt.com

BẠN CẦN CHUẢN BỊ GÌ : Tận hưởng buổi tiệcđáng nhớ cùng những
người bạn yêu thương, không phải đi xa.

CHÚNG TÔI  Gửi đến1 đầubếp của Park Hyatt Saigon đểchuẩnbịmónbò



THIẾT KẾ TIỆC 5 SAO 
THEO SỞ THÍCH! 

của bạn. Gói tiệcbao gồm 1 đầu bếp chuyên nghiệp và 1 nhân viên phụcvụ
để chuẩn bị thựcđơn 3 món cho 6 khách, tặng kèm 1 chai rượu Terrazas de
los Andes Malbec Reserva. Thực khách có thể lựa chọn thực đơn phong cách
Pháp/ Ý hoặcViệt theo sở thích.

1.600.000 VNĐ mỗi khách.
*Chưa gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT

TIỆC TẠI NHÀ
THÊM VUI!

Tiệcrượu tại nhà thật vui nhưng thiếu vắng bartender chuyên nghiệp cùng
những món thức uống đúng chuẩn?
Đừngquên rằngchuyên gia pha chếcủa Park Hyatt Saigon cóthểmangnhữngloại
cocktail trứ danhcủa chúng tôi đếnngay đêmtiệccủa bạn! 

BẠN CẦN CHUẨN BỊ GÌ : Mời tối thiểu 8 khách và sẵn sàng cho
đêmtiệc tiệckhó quên.

CHÚNG TÔI SẼ:Gửi bartender đến địa điểm tiệc của bạn
để pha chế bộ sưu tập thức uống 5 sao trứ danh theo sở thích.  

GÓI MARTINI (TỐI THIỂU 8 KHÁCH):
Thức uống
Bartender

190 / phần
1.000 / giờ

Canapé 75 /phần

Tất cả giá nhân 1.000 VNĐ
*Chưa gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT

028 3520 2351 sales.saiph@hyatt.com

(Đặt trước 24 tiếng)
(Đặt trước 48 tiếng)

Nâng tầm buổi tiệc thân mật tại nhà với sự giúp sức của đội ngũ đầu
bếp 5 sao của Park Hyatt Saigon. 

028 3520 2351 sales.saiph@hyatt.com

BẠN CẦN CHUẨN BỊ GÌ : Tổ chứcbuổi tiệcvới ít nhất 6 khách mời.

CHÚNG TÔI: Cử1 đầubếp và 1 nhân viên phục vụ đến buổi tiệc
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