Your D ream WeddingAwait
s…

A dream wedding should be
tailor-made to perfectly express your unique love story.

Intimate Wedding
100 - 150 GUESTS

Phòng hoa chúc một (1) đêm với rượu Champagne
& bữa sáng dành cho 2 khách_ loại phòng Deluxe
Deluxe room accommodations,
inclusive of one bottle of sparkling wine and breakfast for two
Bánh cưới trang trí năm (5) tầng, với một (1) tầng thật trên cùng
Five-tier wedding cake (1 real tier)
Tháp ly champagne kèm hai (2) chai vang sủi cho tháp ly
Sparkling wine glass fountain including two bottles of sparkling wine
Thức uống & thức ăn nhẹ lúc đón khách trước tiệc
Welcome drinks & canapés
Quà tặng của khách sạn dành cho các khách khi ra về (Socola)
Thank-you gifts (gourmet chocolates)
Hoa tươi trang trí bao gồm hoa trên mỗi bàn tiệc, bàn tiếp tân,
sổ ký tên lưu niệm, thùng tiền mừng
Floral centerpiece, reception table, signature book and lucky money box

Grand Wedding
200 - 300 GUESTS

Phòng hoa chúc một (1) đêm với rượu Champagne
& bữa sáng dành cho 2 khách_ loại phòng Grand Deluxe
Grand Deluxe accommodations,
inclusive of one bottle of sparkling wine and breakfast for two
Hoa tươi trang trí bao gồm hoa trên mỗi bàn tiệc, bàn tiếp tân,
sổ ký tên lưu niệm, thùng tiền mừng
Floral centerpiece, reception table, signature book and lucky money box
Bánh cưới trang trí năm (5) tầng, với một (1) tầng thật trên cùng
Five-tier wedding cake (1 real tier)
Tháp ly champagne kèm hai (2) chai vang sủi cho tháp ly
Sparkling wine glass fountain including two bottles of sparkling wine
Thực đơn dùng thử cho 06 khách trước tiệc
Pre-event menu tasting for 6 persons
Thức uống & thức ăn nhẹ lúc đón khách trước tiệc
Welcome drinks & canapés
Người đánh đàn Piano đón khách (1 giờ)
Welcome pianist
Quà tặng của khách sạn dành cho các khách khi ra về (Socola)
Thank-you gifts (gourmet chocolates)
2 Màn hình & 2 máy chiếu
2 LCD projectors & 2 screens

Royal Wedding
300 - 400 GUESTS

Phòng hoa chúc một (1) đêm với rượu Champagne
& bữa sáng dành cho 2 khách_ loại phòng Romance Suite
Romance Suite accommodations,
inclusive of one bottle of sparkling wine and breakfast for two
Sử dụng xe hoa Rolls-Royce đón dâu bốn (4) giờ liên tục,
trong phạm vi thành phố hoặc sử dụng tối đa 50 km
Chauffeured use of the hotel’s Rolls-Royce for up to four hours
(within HCMC or maximum 50 km)
Hoa tươi trang trí bao gồm hoa trên mỗi bàn tiệc, bàn tiếp tân,
sổ ký tên lưu niệm, thùng tiền mừng
Floral centerpiece, reception table, signature book and lucky money box
Người đánh đàn Piano đón khách (1 giờ)
Welcome pianist
Bánh cưới trang trí năm (5) tầng, với một (1) tầng thật trên cùng
Five-tier wedding cake (1 real tier)
Tháp ly champagne kèm hai (2) chai vang sủi cho tháp ly
Sparkling wine glass fountain including two bottles of sparkling wine
Thực đơn dùng thử cho 10 khách trước tiệc
Pre-event menu tasting for 10 persons
Thức uống & thức ăn nhẹ lúc đón khách trước tiệc
Welcome drinks & canapés
Quà tặng của khách sạn dành cho các khách khi ra về (Socola)
Thank-you gifts (gourmet chocolates)
2 Màn hình & 2 máy chiếu
2 LCD projectors & 2 screens
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Our Food

心心相印

MỸ MÃN LƯƠNG DUYÊN
Celebratory Set Menu

12,880,000++/10位/10 người/10 persons
龍朝燒味拼盤
Món quay khai vị Long Triều
The Royal Pavilion barbecue combination
瑤柱西施海皇羹
Súp hải sản lòng trắng trứng sò điệp khô
Seafood soup with conpoy and egg-white
X.O醬彩椒炒鳳片明蝦球
Tôm xào gà với ớt chuông sốt X.O
Stir-fried prawns with chicken and bell pepper in X.O sauce

Chinese
menu

香酥蜜燒深海魚球
Cá mú phi lê chiên sốt mật
Deep-fried garoupa fillets with honey sauce
椒鹽一字排骨
Sườn rang muối tiêu
Deep-fried spare ribs with salt and pepper
野山菌扒時蔬
Rau xào sốt nấm
Braised vegetables with wild mushroom
瑤柱海鮮炒飯
Cơm chiên hải sản sò điệp khô
Seafood fried rice with conpoy
陳皮紅豆沙湯丸
Chè trôi nước đậu đỏ
Sweetened red bean sticky rice ball

佳偶天成

GIAI NGẪU THIÊN THÀNH
Celebratory Set Menu

15,880,000++/10位/10 người/10 persons
鴻運乳豬全體伴包子
Heo sữa quay nguyên con kèm bánh bao
Roasted whole suckling pig with buns
海鮮龍蝦湯
Canh tôm hùm hải sản
Lobster soup with seafood
翠玉炒花枝明蝦球
Tôm thẻ xào mực với rau củ
Stir-fried prawns with sliced cuttlefish and vegetables

Chinese
menu

金銀蒜深海魚球
Cá mú phi lê hấp tỏi
Steamed garoupa fillets with garlic
黑椒美國牛粒
Bò Mỹ sốt tiêu đen
Sautéed beef with black pepper sauce
野山菌扒翡翠
Nấm thập cẩm phỉ thúy
Braised vegetables with wild mushrooms
龍朝軒炒飯
Cơm chiên Long Triều
The Royal Pavilion fried rice
蓮子紅豆沙
Chè hạt sen đậu đỏ
Sweetened lotus and red bean soup

天賜良緣

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Celebratory Set Menu

19,880,000++/10位/10 người/10 persons
鮮果明蝦沙律
Tôm thẻ trái cây sốt mayonnaise
Prawn and fruit salad in mayonnaise sauce
紅燒竹笙海皇翅
Súp vi cá hải sản hồng xíu
Braised shark’s fin with seafood and bamboo mushrooms
XO醬西蘭花炒花枝帶子
Sò điệp, mực xào bông cải xanh sốt X.O
Stir-fried scallop and sliced cuttlefish with broccoli in X.O sauce

Chinese
menu

古法蒸深海魚球
Cá mú phi lê hấp kiểu cổ pháp
Traditional steamed garoupa fillets
一品燒雞拼糯米餅
Gà quay nhất phẩm kèm xôi chiên
Roasted chicken with deep-fried sticky rice pancake
濃扣冬菇百靈菇
Nấm bạch linh hầm nấm đông cô cải xanh
Braised Bai-Ling mushroom with other mushrooms and vegetables
龍朝富豪炒飯
Cơm chiên Phú Hào
The Royal Pavilion seafood fried rice with X.O sauce
楊枝甘露
Dương chi cam lộ
Chilled mango cream with sago and pomelo

永結同心

VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
Celebratory Set Menu

21,880,000++/10位/10 người/10 persons
百花鮮蟹鉗
Càng cua bách hoa
Deep-fried crab claws
貴妃湯燉魚翅花膠
Vi cá bóng cá tiềm canh gà
Double-boiled shark’s fin with fish maw in chicken broth
蠔皇8頭澳洲鮑魚伴花菇
Bào ngư Úc 8 đầu hầm nấm đông cô sốt dầu hào
Braised Australian 8-head abalone with mushroom in oyster sauce

Chinese
menu

蔥花美極煎深海魚球
Cá mú phi lê chiên Maggi
Pan-fried garoupa fillets with Maggi sauce
黑椒美國牛粒
Bò Mỹ xào sốt tiêu đen
Sautéed US beef with black pepper sauce
瑤柱扒菜膽
Cải xanh sốt sò điệp khô
Braised vegetables with conpoy
野山菌乾燒伊麵
Mì E-Fu nấm thập cẩm
Braised E-fu noodles with assorted mushrooms
蓮子元肉糖水(凍)
Chè hạt sen nhãn nhục (lạnh)
Chilled sweetened lotus seed with dried longan

金玉滿堂

KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG
Celebratory Set Menu

24,880,000++/10位/10 người/10 persons
鴻運乳豬全體跟包子
Heo sữa quay nguyên con kèm bánh bao
Roasted whole suckling pig and buns
肘子片菜膽燉生翅
Vi cá tiềm jambon cải xanh
Double-boiled shark’s fin with chinese ham and vegetables
上湯小龍蝦
Tôm hùm baby thượng canh
Braised baby lobster soup

Chinese
menu

黑松露香酥深海魚球
Cá mú phi lê chiên với nấm Tùng lộ
Pan-fried garoupa fillets with black truffle
鹽焗脆皮雞
Gà hấp muối
Baked salted chicken
拆蟹肉扒西蘭花
Bông cải xanh sốt thịt cua
Braised crab meat with vegetables
生炒糯米飯
Xôi nếp lạp vị
Fried sticky rice with chinese sausages
燕窩酥皮蛋撻拼心形紅棗糕
Bánh tart yến – Bánh táo đỏ
Baked milk egg tart topped with bird's nest – steamed red date cake

Our Beverages
Phục vụ nước ngọt & nước suối trong 02 giờ
Free flow of soft drinks & mineral water for 2 hours

350,000++
Khách/ per person

Phục vụ nước ngọt, 2 loại nước trái cây (hộp) và nước suối trong 02 giờ
Free flow soft drinks, 2 kinds of chilled juices & mineral water for 2 hours

450,000++
Khách/ per person

Phục vụ bia tươi, nước ngọt và nước suối trong 02 giờ
Free flow beer, soft drink, mineral water for 2 hours hours

550,000++
Khách/ per person

Phục vụ vang sủi, rượu vang, bia, nước ngọt & nước suối trong 02 giờ
Free flow sparkling wine, house wine, beer, soft drink, mineral water for 2 hours

650,000++
Khách/ per person

Phí khui rượu: Vang, vang sủi, rượu trái cây
Corkage for red & white wine, sparkling wine, champagne

600,000++
Chai/ per bottle of 750ml

Phí khui rượu mạnh (các loại)
Corkage for spirits, Gin, Hard Liquor

1,200,000++
Chai/ per bottle of 750ml

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí phục vụ
All prices are quoted in VND, exclusive of 10% VAT and 5% service charge

Marri ed in Reveri e
TIMES SQUARE BUILDING
22-36 Nguyen Hue Boulevard & 57-69F Dong Khoi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
T: 028 3823 6688 | F: 028 3822 3355
sales@thereveriesaigon.com | www.thereveriesaigon.com

