Rantic Dinner
ON THE BEACH

TRANG THIẾT BỊ | SET- UP
VND 1,500,000
Chòi tre và màn che mỏng

Bamboo cabana standard set up with white curtain

Bố trí nến hoặc đèn LED
Candles or LED light set up

Nhạc nền lãng mạn
Background music

GIẢI TRÍ | ENTERTAINMENT (OPTIONAL)
Ban nhạc phục vụ riêng kéo dài 2 giờ đồng hồ
Private music band during dinner 2hrs

PHONG CÁCH TRANG TRÍ | DECORATION (OPTIONAL)
VND 800,000
Hoa (Hoa trang trí cho bàn ăn tối)

Flower (Flower centerpiece and decoration)

Yêu cầu đặc biệt | Special requests
Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết
Please ask our team for more details

LỰA CHỌN THỰC ĐƠN | SET MENU

VND 1,200,000/ PAX
Thực đơn món Á (Bao gồm 7 món dùng chung)
Asian Set Menu (Sharing style seven-course menu)

VND 1,600,000/ PAX
Thực đơn món Âu (Bao gồm 4 món dùng riêng với
lựa chọn giữa cá hoặc bít tết cho món chính)
Western Set Menu (Four courses individually served with a
selection of fish or steak as a main course)

VND 1,800,000/ PAX
Thực đơn hải sản (Bao gồm 5 món dùng riêng
với 1 phần hải sản dùng chung cho món chính)
Seafood Set Menu (Five courses individually served
with a seafood sharing platter as a main course)

THỨC UỐNG | BEVERAGE (INCLUDED)
2 thức uống khai tiệc
2 ly shooters vào cuối tiệc
2x welcome drinks provided upon arrival
2x surprise shooters at the end of the dinner

Made for us
W ES TERN M ENU

KHAI VỊ | STARTER
Ức vịt xông khói kèm bông A ti sô, bơ và rau mầm

Rantic Set Menu

Smoked duck breast with artichoke, avocado and
micro herbs
SÚP | SOUP
Súp hành kiểu Pháp
French onion soup
MÓN CHÍNH | MAIN COURSE
Cá hồi nấu chậm kèm sốt đậu xanh và xà lách xúc
xích chorizo
Slow cooked salmon with green bean purée and
Chorizo salsa
Hoặc/ Or
Lưỡi bò hầm rượu vang và rau củ non
Stewed beef tong in red wine with mash and baby
vegetables
TRÁNG MIỆNG | DESSERT
Bánh tiramisu vị Dâu kèm kem Vani
Strawberry tiramisu with vanilla ice cream

Better together
AS IAN M ENU

KHAI VỊ | STARTER
Xà lách dưa hấu với tôm

Rantic Set Menu

Watermelon salad with prawn
Chả giò vịt với lá chanh
Deep-fried crispy duck spring roll with kaffir lime
SÚP | SOUP
Súp bào ngư nấm đông cô
Abalone and shitake mushroom soup
MÓN CHÍNH | MAIN COURSE
Cá mú hấp với đậu phụ non sốt tương đen cay
Steamed grouper with tofu chili black bean sauce
Gà nướng ống tre
BBQ chicken in bamboo shoots
Cà ri bò kèm bánh mì Việt Nam
Beef rib curry with Vietnamese baguette
TRÁNG MIỆNG | DESSERT
Chè khúc bạch vị dừa và hạnh nhân
Coconut bean curd almond sweet soup

Inspired by love
SEAF OOD M ENU

KHAI VỊ | STARTER
Hải sản lạnh (Bạch tuộc Nhật, cá hồi, hàu)

Rantic Set Menu

Seafood on ice (Japanese octopus, salmon, oyster)
SÚP | SOUP
Súp thanh cua và rong biển
Crabmeat Soup (Crabmeat rolls, seaweed, cabbage)
MÓN CHÍNH | MAIN COURSE
Sò điệp cuộn tôm nướng, cá ngừ bào, rong nho,
sốt tôm hùm
Scallop Prawn roll, katosu, seagrapes, potato
lobster sauce
Hải sản nướng than hoa
Seafood Char grill
Tôm càng xanh, ốc, cá bớp, vẹm, mực cơm
Fresh water prawn, snail, cobia, sea crab, mussel,
baby squid
TRÁNG MIỆNG | DESSERT
Thạch mâm xôi hương rượu Prosecco
Prosecco wine raspberry jelly

