Student
Birthday Party
Birthday the most important day of your life therefore everyone including student wants to spend it
with classmate and friends. Combination of food, drinks, decoration and interresting activity can make
his/her birthday party awesome. People used to celebrate birthday in different ways and it is very
convenient and comfortable when student can celebrate his/her birthday at school canteen area where
classmate and friends can join the party.
This whole party process requires planning of money but student can do it within his/her budget with
proper menu planning.
Vietnam Catering can help you plan for a memorable birthday party at school canteen.
Kindly please refer to the below Birthday Party Menu. A buffet menu and a la carte menu.
Please call us at (84-8) 35106 257 or 0937 328209, or email us at Sales@cateringvietnam.com.vn. Your
email can be a quick synopsis of the birthday party you are planning. Allow us 24 hours notice.

Tổ chức tiệc sinh
nhật cho Học Sinh,
Sinh Viên
Sinh nhật là một ngày quan trọng đối với mỗi người. Đặc biệt với các bạn Sinh viên của chúng ta là
những người bận rộn với công việc học hàng ngày tại trường và để đánh dấu, chia sẽ niềm vui ngày
quan trọng này cùng các bạn học bằng một bữa tiệc sinh nhật tràn đầy sự ấm áp, yêu thương ngay tại
căn tin của trường. Vietnam Catering rất hân hạnh khi mang lại cho các bạn sinh viên bữa tiệc tổ chức
sinh nhật tuyệt vời trong ngày quan trọng này. Để đồng hành cùng các bạn sinh viên của chúng ta,
Vietnam Catering rất linh hoạt trong việc cung cấp gói tổ chức sinh nhật tùy vào điều kiện ngân sách
của các bạn sinh viên cũng như qui mô của bữa tiệc. Vì trên hết, mong muốn của chúng tôi là mang đến
cho các bạn sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian, sự hài lòng về dịch vụ.
Thực đơn tiệc, các bạn có thể tham khảo và chọn lựa thực đơn đính kèm sau: thực đơn tiệc buffet và
thực đơn tự chọn món.
Liên hệ chúng tôi: (84-8) 35106 257 or 0937 328209 or email Sales@cateringvietnam.com.vn, các bạn
sẽ được nhân viên của chúng tôi tư vấn cho bữa tiệc quan trọng của mình.

Buffet Menu / Thực đơn tiệc buffet
Lựa chọn 1: ..........vnd/khách
Option 1: VND.........../person

Lựa chọn 2: VND............vnd/khách
Option 2: VND............/person

Lựa chọn 3: VND.........vnd/khách
Option 3: VND........./person
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•

•
•
•
•
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•
•

Gỏi cuốn tôm thịt sốt pate
Traditional fresh spring rolls with
pate sauce
Chả giò hải sản chiên sốt xí muội
Deep-fried seafood spring rolls
Cơm cuộn Hàn Quốc
Maki rolls
Xà lách trộn
Mixed salad
Cơm chiên hải sản
Seafood fried rice
Bánh Pizza
Pizza
Cà ri gà bánh mì
Chicken curry with bread
Trái cây tươi theo mùa
Tropial fresh fruits
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Bánh mì burger nhân thịt bò
Beef burger
Gỏi cuốn tôm thịt sốt pate
Traditional fresh spring rolls with
pate sauce
Chả giò hải sản chiên sốt xí muội
Deep-fried seafood spring rolls
Xà lách trộn
Mixed salad
Nui ý sốt hải sản
Penne pasta with seafood sauce
Bánh mì Hot dog
Hot dog
Cà ri gà bánh mì
Chicken curry with bread
Rau cau café
Agar agar
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Khoai tây chiên
French Fries
Cá tẩm bột chiên giòn sốt tạt ta
Fried marinated fish in crispy
powder with tartar sauce
Thịt gà nhồi viên chiên
Chicken nuggets
Xà lách trộn mayonnaise
Mixed salad with mayonnaise sauce
Bánh sandwich nhân mặn các loại
Selection of mini sandwich
Mì Ý sốt bò bằm
Spaghetti with Bolognese sauce
Các loại xiên que nướng và rau củ
Selection of sate grilled: beef,
chicken, pork & vegetable
Trái cây tươi theo mùa
Tropial fresh fruits

Đặc biệt: với hóa đơn có giá trị từ 5 triệu trở lên quí khách sẽ được tặng: 1 ly kem vanilla hoặc chocolate cho mỗi
khách, phí trang trí chủ đề sinh nhật, bàn để bánh kem, bánh sinh nhật, nhân viên phục vụ suốt buổi tiệc, nước ngọt có
gas phục vụ trong suốt buổi tiệc.

A la carte Menu / Thực đơn món tự chọn

 Fruit Juice / Nước trái cây
 Fruit Skewers / Trái cây ly
 Smoothies / Sinh tố các loại
 Soft drinks / Nước ngọt ly
 Mineral water / Nước suối
 Fresh spring roll / Gỏi cuốn tôm thịt
 Sandwiches / Sandwich nhân mặn
 Salads / Xà lách trộn
 Wraps beef or chicken / Bánh cuộn
 Pork & Beef Skewers / Xiên que
 Chips / Khoai tây
 Sausage / Xúc xích
 Chicken wing/Đùi gà&cánh gà nướng

: ...vnd per cup
: ...vnd per cup
: ...vnd per cup
: ...vnd per cup
: ...vnd per bottle
: ...vnd per piece
: ...vnd per box
: ...vnd per plate
: ...vnd per piece
: ...vnd per skewer
: ...vnd per plate
: ...vnd per piece
: ...vnd per piece

Quí khách sẽ được tặng: ly kem vanilla hoặc chocolate cho mỗi khách, phí trang trí chủ đề sinh nhật, bàn để bánh kem,
nhân viên phục vụ suốt buổi tiệc.

