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Dear foodie, 
Welcome to Premier Residences, and enjoy your experiences in beautiful 
Southern point of Phu Quoc island at our private beach lifestyle resort. 

During your stay, we want to invite you to experience our food and beverage 
outlets, designed to provide a variety of cuisines that bring you bountiful 
choices of flavors. Please read through this newspaper to see the culinary 
experiences on offer.

On behalf of Premier Residences Phu Quoc, I wish you an enjoyable stay and 
we hope you get to experience the many culinary delights and special 
wellness offerings. 

Hotel Manager
KARIM MEZIANE

Premier Residences Phu Quoc

Bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 297 392 7777
Email: HB2Q9@accor.com
Website:www.premierresidences.com

Bai Khem, An Thoi Ward, Phu Quoc City, 
Kien Giang Province, Vietnam
Tel: (+84) 297 392 7777
Email: HB2Q9@accor.com
Website:www.premierresidences.com

FOOD &
Beverages

PREMIER RESIDENCES
PHU QUOC

Chào những thực khách sành ăn,
Chào mừng bạn đến với Premier Residences, tọa lạc tại Nam đảo và 
sở hữu bãi biển riêng tuyệt đẹp, khu nghỉ dưỡng chính là địa điểm lý 
tưởng mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo và trọn vẹn 
cho du khách tận hưởng. 

Trong suốt thời gian lưu trú tại khách sạn, chúng tôi mong muốn mời 
bạn đến tham quan và thưởng thức văn hóa ẩm thực của chúng tôi - 
niềm tự hào với thực đơn ẩm thực phong phú cung cấp trải nghiệm 
sắc hương hoàn mỹ cho thực khách. 

Thay mặt cho Premier Residences Phú Quốc, chúc bạn có một kỳ 
nghỉ hoàn hảo và chúng tôi hy vọng bạn sẽ được trải nghiệm nhiều 
món ăn ngon cũng như những dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt 
của chúng tôi.
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Clubhouse?
Nơi bạn có thể tìm thấy thực đơn tuyệt vời, quầy bar 
phục vụ thức uống nhẹ và các loại rượu, bia thương 
hiệu; một địa điểm mà những thực khách sành ăn 
sẽ không muốn bỏ lỡ. Và - PHẢI THỬ - Thực Đơn 
Món Ăn Đặc Biệt do Bếp Trưởng Điều Hành của 
chúng tôi và các chuyên gia ẩm thực của anh ấy 
trình bày

Where you can find fantastic food, full bar and a spectacular 
selection of wine and beer; the ultimate dining pleasure you 
would not want to miss. And - MUST TRY - the Special Dishes 
presented by our Executive Chef and his culinary professionals

Clubhouse Restaurant 

CLUBHOUSE RESTAURANT - WHAT NEWS?

Hàng Ngày | 11:00 - 23:00

Daily I 11AM - 11PM 

Cùng nhau khám phá những ưu đãi và chương trình 
siêu hấp dẫn, chỉ có tại CLUBHOUSE

Do not miss our most highlight offerings, only at CLUBHOUSE

Food & Beverages
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BẠN BIẾT GÌ VỀ NHÀ HÀNG

01

BURGER HƯƠNG VỊ CÁ 
FISH BURGER COMBO | VND 260,000 NETT

ĐẠI TIỆC HẢI SẢN SIÊU TIẾT KIỆM
SEAFOOD BUFFET NIGHT | VND 750,000 NETT
Thưởng thức thực đơn phong phú các món hải sản đặc sản như: Tôm, Mực, 
Ngao, Bạch tuộc, Ốc biển đặc sản Phú Quốc, Hàu phô mai và nhiều lựa chọn 
hấp dẫn khác cho bạn thưởng thức
Thứ Bảy I 18:00 - 21:30
Giá áp dụng cho một người (chỉ thức ăn)
***Giảm 10% cho 10 lượt đặt chỗ đầu tiên trong ngày

Savor an array of seafood delights such as: unlimited Prawns, Squids, Clams, Octopus, Phu 
Quoc special sea snails, Oyster with cheese, and much more options for your delight. 
Saturday I 6PM - 9:30PM
Price is applied per person (food only)
***10% off for the first 10 bookings of the day

TIỆC COCKTAIL NGOÀI TRỜI
COCKTAIL THURSDAY NIGHT | VND 500,000 NETT 
Thưởng thức cocktail và bia không giới hạn trong 2 giờ và 15% ưu đãi khi đặt 
Pizza 
Thứ Năm I 19:00 - 23:00 

Free flow selected Cocktails and Beers for 2 hours and 15% off for Pizza 
Thursday I 7PM - 11PM

Một combo tuyệt vời hấp dẫn!!! 
MUA một bánh mì kẹp cá, NHẬN ngay nước ngọt miễn phí thưởng thức kèm 
Hàng Ngày

Tantalizing great combo!!! 
BUY a burger and RECEIVE a complimentary soft drink for your enjoy
Daily



CHI TIỀN ÍT HƠN, TẬN HƯỞNG NHIỀU HƠN!!!
SPEND LESS, ENJOY MORE!!!

THƯỞNG THỨC RƯỢU HẢO HẠNG 
WINE TASTING

Food & Beverages

Trả/ Pay
1.000.000 VND 

Nhận/ Get
 1.100.000 VND 

(Tiết kiệm 10% - 10% savings)

Trả/ Pay
1.500.000 VND 

Nhận/ Get
 1.750.000 VND 

(Tiết kiệm 15% - 15% savings)

Trả/ Pay
4.000.000 VND 

Nhận/ Get
 5.100.000 VND 

(Tiết kiệm 20% - 20% savings)

Trả/ Pay
5.000.000 VND 

Nhận/ Get
 6.500.000 VND 

(Tiết kiệm 23% - 23% savings)

Customize your island holiday with our extra value add-in with our resort credit to be used 
toward your choice of foods, beverages, spa and all the wellness activities that suits you best!
Enjoy our credit offers up to 23% for your perfect experience in Premier Residences Phu Quoc:

Tận hưởng một kỳ nghỉ hoàn hảo tại đảo ngọc với những tiện ích giá trị bổ sung 
với tín dụng nghỉ dưỡng của chúng tôi để thưởng thức dịch vụ ẩm thực, thư giãn 
tại Spa và tất cả các hoạt động chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất với bạn!
Tận hưởng ưu đãi tín dụng của chúng tôi lên đến 23% để bạn có trải nghiệm 
hoàn hảo tại Premier Residences Phú Quốc:

20% off on Casa Subercaseaux white bottle
Daily

Ưu đãi 20% cho chai rượu trắng Casa Subercaseaux
Hàng Ngày



Residences Wellness

Discover & Leisure

Emerald Spa  là nơi ẩn náu độc đáo của sự yên tĩnh giúp cho tâm 
trí, cơ thể và tâm hồn của bạn được thư giãn và trẻ hóa trở lại nhờ những đôi tay 
chăm sóc chuyên nghiệp. Các dịch vụ thư giãn toàn thân, trẻ hóa da mặt và làm 
đẹp đôi bàn tay được thực hiện trong các phòng trị liệu, nơi bạn có thể vừa thả 
lỏng tâm trí vừa lắng nghe giai điệu của sóng. 

Hàng ngày I 10:00 - 20:00

Emerald Spa is a 
unique haven of tranquility where your 
mind, body and soul will be rejuvenated 
by professional caring hands. Total 
body , facial and nail cares is offered in 
our treatment rooms where  sound of 
waves are the natural background 
music.

Daily I 10AM - 8PM

GIẢM 20% 
Ưu đãi đặc biệt         

DÀNH CHO HỘI VIÊN ACCOR
TỪ HẠNG BẠC

ALL SILVER and above 
 20% OFF

Special       
OFFER  
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HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ CHO CẢ GIA ĐÌNH?
MOST HIGHLIGHT - WHAT ARE THE ACTIVITIES AND ENTERTAINMENTS?

Thiết kế hiện đại của Premier Residences kết nối với nhu cầu thẩm mỹ và lối sống hiện đại. 
Không chỉ giới hạn bởi những hoạt động vui chơi dành cho người lớn như chèo thuyền kayak, 
chèo ván, bóng chuyền, bóng đá…. Kid’s Playground được thiết kế để giữ cho các khách nhỏ 
tuổi từ 4 - 12 được giải trí vui vẻ và an toàn suốt cả ngày, để đảm bảo trẻ em được hưởng một 
chương trình cân bằng giữa các hoạt động giải trí và giáo dục cho phép các bé vui chơi và cha 
mẹ được nghỉ ngơi.

Premier Residences’ contemporary design has connected with the aesthetic and the modern lifestyle 
needs of guests. Not limited only by fun activities for adults such as kayaking, paddle boarding, 
volleyball, soccer…. Kid’s Playground design to keep the junior guests aged 4 - 12 happily and safely 
entertained all day long, to ensure children enjoy a balanced program of entertaining and educational 
activities allowing families fun and a break for parents.

Only 15 minutes away from the hotel, Sun World Hon Thom Nature Park instills a wholly spectacular 
sense of atmospheric buoyancy with modern cable car system and excitement activities and even 
extensive Aquatopia Water Park.

Hãy xem lịch trình và thời gian hoạt động Câu Lạc Bộ Trẻ Em của chúng tôi để được trải 
nghiệm!!!
Hàng Ngày I 8:00 - 18:00

Ngoài ra, chỉ cách khách sạn 15 phút đi xe, Công viên giải trí Sun World Hòn Thơm mang đến 
cho bạn cảm giác hoàn toàn ngoạn mục cùng hệ thống cáp treo hiện đại, và bầu không khí 
đầy phấn kích với nhiều hoạt động giải trí thú vị tại công viên nước Aquatopia rộng lớn.

Check out our Kid Club activities schedule and timing for your enjoy!!!
Daily | 8AM - 6PM



Chef's Special Dish

Special       

Tháp Hải sản
Ngoài chất lượng hảo hạng, sự tươi ngon và đa dạng 
của các loại hải sản được phục vụ trong mỗi phần, thực 
khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực hoàn hảo 
mà còn được trải nghiệm dịch vụ ẩm thực song hành 
tuyệt vời.  Mỗi tháp hải sản hấp dẫn bao gồm sashimi 
cá hồi, hàu tươi, vẹm hấp, tôm sú nướng, cua biển 
nướng, gỏi hoa chuối sò điệp

Hàng ngày | Nhà hàng Clubhouse

780,000 VNĐ NETT

Seafood Tower
Beyond the premium quality, freshness and variety of seafood served in each tower is 
the unparalleled customer service and interactive dining experience. Each stunning 
seafood tower includes salmon sashimi, fresh oyster, steamed mussel, grilled scampi 
prawns, grilled sea crab, banana flower salad with scallop
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(Chưa bao hồm thức uống)

Daily  | Clubhouse Restaurant

VND 780,000 NETT
(not including beverages)



Từ lâu, bãi Khem vốn được biết đến là một trong top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, với cát trắng 
mịn như kem bên những tán dừa xanh rì rào trong gió.

Giờ đây, vẻ đẹp ban sơ đó của tự nhiên sẽ lần đầu tiên được thăng hoa trong tiếng nhạc acoustics 
du dương, mang đến một thanh âm quyện hoà trong trẻo, lãng mạn. Hãy đến và thưởng thức bữa 
tiệc âm nhạc trên biển với các bản hits từ các nghệ sỹ đình đám. 

Sau sắc màu thời trang đầy độc đáo của Fashion Voyage #3 thì sắc màu âm nhạc của mùa lễ hội 
thứ hai lần này sẽ là trải nghiệm đáng nhớ không thể bỏ qua tại Nam Phú Quốc – Vùng đất 12 mùa 
lễ hội.

Thời gian (dự kiến): 20-21h30 ngày 1/5/2021
Địa điểm: Quảng trường Ngọc Bích, Dự án Sun Premier Kem Beach Resort, Bãi Khem, Nam Phú 
Quốc.

Thông tin chi tiết xem tại: https://namphuquoc.hesinhthai.com.vn 

Khem Beach is known as one of the Top 50 most beautiful beaches of the Planet 
by creamy white sand and green coconut trees whispering in the sea wind.

Soon that primordial beauty of nature will for the first time be ascended with 
pure, romantic acoustics notes. Come and enjoy the music party by the ocean 
with famous artists' hits.

After Fashion Voyage #3 with unique fashion colors, the musical color of this 2nd 
Festival Season will be an unforgettable experience not to be missed in South 
Phu Quoc - The land of 12 festive seasons.

Time (expected): 20-21h30 on May 1, 2021
Location: Emerald Square, Sun Premier Kem Beach Resort, Khem Beach, South 
Phu Quoc.
For more information, please visit: https://namphuquoc.hesinhthai.com.vn 

Sungroup News
MÙA LỄ HỘI THỨ 2:
ĐÊM NHẠC ACOUSTICS BÊN BỜ BIỂN BÃI KHEM

THE 2ND FESTIVE SEASON:
ACOUSTICS NIGHT ON KHEM BEACH

Với mong muốn đem đến cho khách hàng những ngày nghỉ thư giãn và lành mạnh, chúng tôi sẽ phục vụ tới quý khách các món ăn tốt cho sức khỏe được chế biến từ 
các nguyên liệu rau quả hữu cơ với tiêu chuẩn 6 không: “Không thuốc trừ sâu hóa học, không thuốc diệt cỏ hóa học, không thuốc kích thích tăng trưởng, không phân 
bón hóa học NPK, không giống biển đổi gen (MGO) và không hóa chất bảo quản. Vì vậy, qua bàn tay chế biến của các đầu bếp chuyên nghiệp, chúng tôi hy vọng sẽ đem 
đến những món ăn ngon, bổ dưỡng và lành mạnh, để lại ấn tượng khó quên cho kỳ nghỉ của quý khách.

With the desire to bring customers relaxing and healthy holidays, we cater a healthy good which is prepared and processed from organic vegetable with no chemical pesticides, no chemical herbicides, no growth 
stimulants, no chemical fertilizer NPK, no genetically modified varieties (MGO) and no preservatives. Therefore, through the processing hands of professional chefs, we hope to bring delicious, nutritious and 
healthy dishes, to make an unforgettable impression on your vacation.

VƯỜN RAU HỮU CƠ 

ORGANIC GARDEN

Dành cho du khách quan tâm đến sức khỏe và chăm sóc bản thân, Premier Village Ha Long Bay Resort chính thức ra mắt gói nghỉ dưỡng Wellness Voyage. Khi chọn 
các gói nghỉ dưỡng Wellness Voyage, du khách sẽ có một hành trình thư giãn và chăm sóc sức khỏe theo phong cách riêng, trải nghiệm tắm suối nước khoáng nóng 
Quang Hanh có giá trị khoáng chất tốt nhất Việt Nam và nghỉ dưỡng tại villa riêng biệt đẳng cấp tại Hạ Long. 

Premier Village Ha Long Bay Resort officially premieres the Wellness Voyage package in duo with Yoko Onsen Quang Hanh for leisure travelers who are especially keen on health and beauty care. When choosing 
the Wellness Voyage, travelers will take up a relaxing and rejuvenating journey in their own unique and distinct style. Guests will enjoy authentic Japanese onsen bath in Quang Hanh hot spring - one of the richest 
mineral hot spring resources in Vietnam, spend unwinding hours by the Bay in private luxury villas of Bai Chay, Ha Long.

TRẢI NGHIỆM WELLNESS VOYAGE - BỘ ĐÔI NGHỈ DƯỠNG MỚI 
PREMIER VILLAGE HA LONG BAY RESORT & YOKO ONSEN QUANG HANH

WELLNESS VOYAGE - A NEW WELLBEING PACKAGE COMBINED
PREMIER VILLAGE HA LONG BAY RESORT & YOKO ONSEN QUANG HANH


