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SOHO - Cho bữa tiệc thêm trọn vẹn

THÔI NÔI/SINH NHẬT

LIÊN HOAN - TẤT NIÊN

KỶ NIỆM - HỌP MẶT

Với không gian tầng 2 rộng rãi lên đến 150 chỗ ngồi, thực đơn món với nhiều sự lựa chọn,
phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tâm, phù hợp tổ chức các buổi tiệc như:
Thôi Nôi – Sinh Nhật, Tiệc Liên Hoan - Tất Niên, Lễ Kỉ Niệm – Họp Mặt ...
SOHO Buffet & Alacarte sẽ giúp bạn lưu giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc tuyệt vời và ấm áp cùng gia đình, người thân.
http://nhahangsoho.vn
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Set Menu 01

200.000vnđ/khách

*Giá trên đã bao gồm VAT

Menu 1

Menu 2

Soup cua rong biển
Tôm sú nướng
Vịt trời hấp
Hàu nướng mỡ hành
Cá mú hấp tàu xì
Mực chiên bơ
Rau xào 4 mùa
Canh cá nấu thơm cà
Ba chỉ rang cháy cạnh
Cơm trắng, hoa quả +
Trà đá

Soup cua măng tây
Tôm xóc bơ tỏi
Vịt trời hấp
Hàu bỏ lò phomai
Cá nướng giấy bạc
Mực rim mắm
Rau xào 4 mùa
Canh rong biển
Cá kho tộ
Cơm trắng, hoa quả +
Trà đá
http://nhahangsoho.vn
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Set Menu 02

250.000vnđ/khách

*Giá trên đã bao gồm VAT

Menu 1

Menu 2

Soup cua rong biển
Tôm sú nướng
Thăn bò lúc lắc
Chip chip hấp sả
Rau xào 4 mùa
Mực chiên bơ
Cơm chiên hải sản
Lẩu hải sản + bún
Hoa quả + Trà đá

Soup cua măng tây
Tôm xóc bơ tỏi
Thăn bò khoai tây
Nghêu hấp sả
Rau xào 4 mùa
Mực hấp gừng
Cơm chiên Dương Châu
Lẩu Thái + bún
Hoa quả + Trà đá
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Set Menu 03

300.000vnđ/khách

*Giá trên đã bao gồm VAT

Menu 1

Menu 2

Soup cua rong biển
Tôm sú rang muối
Cua rang me (1/2
con/pax)
Nầm dê nướng chao
Cơm chiên hải sản
Mực chiên bơ
Rau xào 4 mùa
Lẩu hải sản + bún
Hoa quả + trà đá
Sữa chua/Caramen

Soup cua măng tây
Tôm sú hấp
Tôm hùm bỏ lò (1/2
con/pax)
Nầm dê chiên vừng
Cơm chiên Dương Châu
Mực rim mắm
Rau xào 4 mùa
Lẩu hải sản + bún
Hoa quả + trà đá
Sữa chua/Caramen
http://nhahangsoho.vn
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Set Menu 04

400.000vnđ/khách
Menu 1

Menu 2

Soup cua rong biển
Tôm sú nướng
Baba rang muối

Soup cua măng tây
Tôm xóc bơ tỏi
Tôm hùm rang muối
(1/2 con/pax)
Ghẹ rang me
Cơm chiên Dương Châu
Bò Úc sốt SOHO
Rau xào 4 mùa
Baba om chuối đậu + bún
Hoa quả + trà đá
Sữa chua/Caramen

Ghẹ hấp bia
Cơm chiên hải sản
Bò Úc sốt SOHO
Rau xào 4 mùa
Baba om chuối đậu + bún
Hoa quả + trà đá
Sữa chua/Caramen
*Giá trên đã bao gồm VAT
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Set Menu 05

500.000vnđ/khách

*Giá trên đã bao gồm VAT

Menu 1

Menu 2

Soup cua rong biển
Sashimi
Tôm hùm rang muối
(1/2 con/pax)
Ghẹ om rau muống
Cá mú hấp liễu + bún
Bò Úc sốt SOHO
Rau xào 4 mùa
Hàu nướng mỡ hành
Hoa quả + trà đá
Sữa chua/Camaren

Soup cua măng tây
Sashimi
Tôm hùm bỏ lò (1/2
con/pax)
Ghẹ om rau muống
Cá mú hấp liễu + bún
Bò Úc sốt SOHO
Rau xào 4 mùa
Hàu bỏ lò
Hoa quả + trà đá
Sữa chua/Caramen
http://nhahangsoho.vn
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Menu thức uống

LARUE

20.000vnđ/lon

TIGER

25.000vnđ/lon

HEINEKEN

30.000vnđ/lon

SOFT DRINK

15.000vnđ/lon

Nước suối Lavie
15.000vnđ/chai

http://nhahangsoho.vn
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Thông tin các gói trang trí
Gói trang trí tiệc 1 triệu:
 Bàn trang trí đơn giản (Khung ảnh, ảnh chibi, tên xốp,...)
 Backdrop vải.
Gói trang trí tiệc 2 triệu:
 Bàn trang trí tiệc theo chủ đề yêu cầu (Khung ảnh, ảnh chibi, bộ chữ giấy, tên xốp,...)
 Backdrop vải
 Bong bóng trang trí (Không bao gồm bong bóng bay)
Gói trang trí tiệc 3 triệu:
 Bàn trang trí tiệc theo chủ đề yêu cầu (Khung ảnh, ảnh chibi, bộ chữ giấy, tên xốp,...)
 Backdrop tiệc (vải,...)
 Bong bóng trang trí số lượng lớn (Bao gồm bong bóng bay)
 Standee chữ A chào mừng khách
http://nhahangsoho.vn
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Thông tin các gói trang trí

Gói 1.000.000 vnđ

Gói 2.000.000 vnđ

http://nhahangsoho.vn
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Thông tin các gói trang trí

Gói 3.000.000 vnđ

http://nhahangsoho.vn
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Thông tin các gói dịch vụ thêm
Dịch vụ

Dàn âm thanh cơ bản
Dàn âm thanh �êu chuẩn hội nghị, �ệc cưới
Hệ thống ánh áng cơ bản
Hệ thống ánh sáng �êu chuẩn hội nghị, �ệc cưới
Màn chiếu + Máy chiếu
Dàn Karaoke
Nhạc sĩ, nhạc cụ (Violon, guitar)
Trống
Chú hề làm bong bóng
Chụp hình �ệc
MC
MC song ngữ

*Giá áp dụng ngày thường, không áp dụng dịp Lễ - Tết

Đơn vị �nh
Giá (vnđ/buổi)
Gói
Gói
Gói
Liên hệ
Gói
Gói
Gói
Người/Nhạc cụ
700,000
Người/Nhạc cụ
1,500,000
Giờ đồng hồ
700,000
Gói
600,000 - 1,200,000
Người
1,000,000
Người
3,500,000
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Ưu đãi đặt tiệc - Miễn phí trang trí
Trong tháng 11 này, 50 khách đầu tiên đăng ký đặt tiệc tại SOHO Buffet & Alacarte, bạn sẽ được miễn phí trang trí với
các gói trang trí đa dạng, phù hợp với từng nhu cầu tiệc, sẽ giúp tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh không cần thiết.

- Đặt tiệc từ 10 triệu – 15 triệu: miễn phí gói trang trí 1 triệu
- Đặt tiệc từ trên 16 triệu – 20 triệu: miễn phí gói trang trí 2 triệu
- Đặt tiệc từ trên 20 triệu: miễn phí gói trang trí 3 triệu

*Giá áp dụng ngày thường, không áp dụng dịp Lễ - Tết
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Thank you!
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