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CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

NỘI DUNG

STT

SỐ LƯỢNG
KHÁCH
Từ
40

Từ
60

Từ
80

Từ
120

1

Tông màu chủ đạo của tiệc: Trắng & hồng ; Trắng & xanh dương ;
Trắng & cam ; Tím & hồng.

♥

♥

♥

♥

2

Hoa tươi trên mỗi bàn tiệc

♥

♥

♥

♥

3

Tặng backdrop và Bàn Gallery chuẩn (hoa tươi, nến, khung hình, bảng
Happy birthday)

♥

♥

♥

♥

4

Giá để hình lớn (size từ 50cm * 70cm)

♥

♥

♥

♥

Màn hình LCD, micrô , nhạc MP3

♥

♥

Sân khấu, Màn hình, máy chiếu, micrô , nhạc MP3

♥

♥

6

Một nhân viên kỹ thuật (điều chỉnh âm thanh, ánh sáng)

♥

♥

7

Tặng món ăn khai vị đầu giờ

8

Giữ xe máy miễn phí cho khách dự tiệc đến 22h00

♥

♥

♥

♥

9

Miễn phí sảnh tiệc đến 22h00

♥

♥

♥

♥

10

Không phụ thu phí phuc vụ (trừ ngày lễ, tết)

♥

♥

♥

♥

1

Tiệc tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Sáu : Chọn 1 trong các ưu đãi
- Tặng 120 phút freeflow softdrink (Cocacola, Sprite, Nước tinh khiết)
- Hoặc tặng combo trang trí đặc biệt
- Hoặc giảm giá 10% thực đơn thức ăn

♥

♥

♥

♥

2

Tiệc tổ chức cuối tuần:
- Quà tặng Pergola (gấu bông khổng lồ)
- Tặng 60 phút chú hề tạo hình bong bóng

♥

♥
♥

♥

5

♥

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

3

Tiệc dưới 40 khách:
- Setup bàn tiệc, hoa tươi, bàn để quà
- Quà tặng Pergola (gấu bông) cho tiệc có tổng hóa đơn từ 5.000.000 đồng
- Quà tặng Pergola (gấu bông khổng lồ) cho tiệc có tổng hóa đơn từ 10.000.000 đồng

Lưu ý:
- Tiệc từ 40 – 70 khách tổ chức tại phòng lạnh ; Tiệc từ 80 khách tổ chức tại sân vườn
- Các hạng mục thuộc ưu đãi: Không chuyển đổi hoặc quy đổi dưới mọi hình thức. Không áp dụng đồng
thời với các chương trình ưu đãi khác, không áp dụng các ngày lễ tết..
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DỊCH VỤ TÍNH PHÍ
( theo yêu cầu của khách )
DICH VỤ THEO YÊU CẦU
1

Sân khấu, màn hình, máy chiếu, 2 micrô

lần

1,500,000đ

2

Bàn Gallery chuẩn Pergola

lần

1,200,000đ

3

Cổng bong bóng tạo hình (hươu cao cổ, khỉ, mèo Kitty …)

lần

từ 2,000,000đ

4

Tiểu cảnh 3D theo chủ đề (vườn thú, đại dương, nhân vật hoạt hình …)

lần

từ 2,400,000đ

5

Bộ 5 hình chipi (20cm – 40cm)

bộ

250,000đ

6

Mô hình Foam-ex (100cm * 0,5cm)

cái

350,000đ

7

Mô hình Foam-ex (100cm * 7cm)

cái

450,000đ

8

Bộ tên xốp nhỏ (20cm * 2cm) – VD: GA CON / Phi Phi

bộ

250,000đ

9

Bộ tên xốp lớn (70cm * 7cm)

chữ

250,000đ

10

Bộ tên xốp lớn + sân khấu trang trí hoa tươi

bộ

2,400,000đ - 3,000,000đ

11

Bộ Tên Format sơn vàng (VD: Bao Lam)

bộ

800,000đ

12

Bảng Format nhỏ (60cm * 80cm)

bảng

400,000đ

13

Bảng Format lớn (80cm * 120cm)

bảng

550,000đ

14

Bảng thông tin bé (60cm * 80cm)

bảng

500,000đ

Combo trọn gói theo chủ đề tự chọn
- Backdrop (chất liệu Hiflex, kích thước 3,2m * 2,3m)
15

- Cổng bong bóng (hai hàng bong bóng xoắn dây mái vòm hoặc trụ)
Hoặc 3 hay 4 mô hình chất liệu foam-ex cao 1,2m

lần

từ 5,000,000đ

- Bàn gallery
- Chú hề tạo hình bong bóng 60 phút
Trang trí ghế tiệc ( 10 ghế )
- Chất liệu ruy băng / giấy lụa
16

150,000đ

- Chất liệu hoa tươi

bàn

200,000đ

- Chất liệu voan

từ 250,000đ

- Chất liệu voan + lá / hoa

từ 400,000đ

Trang trí bàn + ghế tiệc ( bàn + 10 ghế )

17

Theo màu sắc:
- Topping giấy lụa
- Hoa tươi bàn tiệc
- Lưng ghế ( kết giấy lụa / hoa tươi )

lần

từ 350,000đ

Theo yêu cầu:

lần

Tính theo từng chủ đề
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Nhân vật hóa trang chú hề đảm nhận vai trò:

19

Chụp hình ( chưa bao gồm chi phí rửa hình )

60
phút
120
phút
30
phút
lần

20

Quay phim

lần

3,500,000đ

lần

từ 2,000,000đ

18

- Chú hề tạo hình bong bóng nghệ thuật (tạo các con vật, nhân vật
hoạt hình,đồ chơi … không giới hạn số lượng)

- Biểu diễn ảo thuật

700,000đ
1,100,000đ
1,500,000đ
2,500,000đ

PHỤ THU PHÍ DỊCH VỤ
1

Thu phí dịch vụ đơn vị bên ngoài, mức phụ phí tùy vào quy
mô, số lượng hạng mục trang trí.

THỰC ĐƠN THAM KHẢO
( bàn 10 khách )
THỰC ĐƠN 2.900.000

THỰC ĐƠN 3.000.000

Chả giò Pergola
Gỏi đu đủ bắp bò

Khai vị 3 món (Chạo tôm + Cá rô xào hạt điều +
Gỏi bò kiểu Thái)

Chả cá bách hoa

Phi lê cá chiên giòn xốt cam

Gà nướng phô mai cay + Bánh bao

Gà nướng mật ong + Bánh bao

Cơm chiên hạt sen xá xíu

Cơm chiên hạt sen xá xíu

Chè đậu xanh thốt nốt

Rau câu

THỰC ĐƠN 3.200.000

THỰC ĐƠN 3.300.000

Chả cá bách hoa
Gỏi bạch liên

Khai vị 3 món (Chả giò Pergola + Gà xào hạt điều
+ Gỏi đu đủ bắp bò)

Tôm hấp đậu hủ non

Chả cá bách hoa

Phi lê cá chiên giòn & cải bó xôi xốt nấm

Gà quay me + Bánh bao

Cơm gà nướng muối tiêu chanh

Giò heo hầm chao đỏ + Bánh mì

Tàu phớ

Chè hạt sen long nhãn

THỰC ĐƠN 3.400.000

THỰC ĐƠN 3.500.000

Gỏi bạch liên
Súp tứ vị

Khai vị 3 món (Chạo tôm + Cá rô xào hạt điều +
Gỏi bò kiểu Thái)

Cá thái cực (Cá hai món)

Tôm hấp đậu hủ non

Giò heo chiên giòn + Kim chi + Bánh bao

Bò chiên xù xốt hoàng kim
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Cơm gà nướng muối tiêu chanh

Gà nấu nho + Bánh mì

Chè đậu xanh nha đam

Tàu phớ

THỰC ĐƠN 3.600.000

THỰC ĐƠN 3.700.000

Gà rang lá chanh

Chả cá thác lác chiên cốm xanh

Gỏi đu đủ bắp bò

Gỏi bạch liên

Tôm hấp đậu hủ non

Tôm dạ hội

Bò chiên xù xốt hoàng kim

Bò hầm hạt sen + Bánh mì

Vịt tiềm la hán quả + Mì

Cơm chiên gà quay xốt nấm

Rau câu

Chè đậu xanh thốt nốt

THỰC ĐƠN 4.300.000

THỰC ĐƠN 4,700.000

Chả giò Pergola & Sandwich nướng trứng cút

Chả giò hải sản bí đỏ

Gỏi bạch liên

Gỏi vịt quay

Sườn non nướng xốt Teriyaki + Bánh bao

Thăn bò cuộn sã tế thịt cua + Khoai tây tẩm vị

Cá chẽm hấp Hồng Kông

Tôm càng nướng xốt bơ đậu phộng

Lẩu đuôi bò thảo mộc + Mì

Cơm chiên cá mặn gà xé

Chè đậu xanh hạt đác

Sữa chua dẻo / Chè tuyết liên tử

THỰC ĐƠN CHỌN MÓN
MÓN KHAI TIỆC
Củ sen nhồi thịt

Sandwich nướng trứng cút

Khoai môn bọc trứng cút chiên giòn

Sandwich nướng thịt xông khói
MÓN KHAI VỊ

Chả giò Pergola

Tôm chiên bắp

Chả giò Pergola & Sandwich nướng trứng cút

Tôm chiên khoai môn

Chả cá bách hoa

Tôm lăn mè xốt chanh muối

Chả cá thác lác chiên cốm xanh

Gà rang lá chanh

Chả giò hải sản bí đỏ

Cánh gà nướng xốt tương ngọt

Chả giò mực

Cánh gà chiên kiểu Anh / xốt coca

Bò nướng đu đủ
Khai vị 3 món: Chạo tôm + Cá rô xào hạt điều / Gà xào hạt điều + Gỏi bò kiểu Thái
Khai vị 3 món: Chả giò Pergola + Gà xào hạt điều + Gỏi đu đủ bắp bò
Khai vị 3 món: Tôm chiên bắp + Gà xào hạt điều + Gỏi bạch liên
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Khai vị 3 món: Chả cá thác lác chiên cốm xanh + Đậu hủ chiên xù + Gỏi đậu rồng gà quay
MÓN GỎI
Gỏi bạch liên (củ sen, ngó sen, kiệu chua, tai heo, thăn
Gỏi vịt quay (dưa leo, cà chua, hành tím, nấm mèo, thịt vịt
heo)

quay)

Gỏi đậu rồng gà quay (đậu rồng, cần tàu, gà quay, thịt

Gỏi đậu đũa tôm thịt kiểu Thái (đậu đũa, đu đủ, bắp cải,

chà bông)

tôm, thịt ba chỉ)

Gỏi đu đủ bắp bò (đu đủ, bắp bò)

Gỏi tiến vua tôm thịt (rau tiến vua, cà rốt, hành tây, tôm,

Gỏi bò kiểu Thái (dưa leo, cà chua, cà rốt, sả, ngò gai,

Gỏi càng cua rong biển (cà rốt, giá ..., rong biển, càng

thăn bò)

cua, thanh cua)

thịt ba chỉ)

MÓN SÚP
Súp tứ vị (gà xé, jambon, xá xíu, thịt cua)

Súp bóng cá thịt cua

Súp bắp cua trứng cút

Súp cua Tứ quý (thịt cua, tôm, mực, nấm, tóc tiên)

Súp hải sản (tôm, mực, đậu hủ non , bắp, cà rốt)
MÓN CHÍNH
Gà nướng phô mai cay + Khoai tây

Tôm hấp đậu hủ non

Gà nướng mật ong + Bánh bao

Tôm sú hấp nước dừa

Gà quay me + Bánh bao

Tôm dạ hội

Gà nướng xốt tiêu đen + Bánh bao

Tôm nướng xốt bơ đậu phộng

Gà hấp cải bẹ xanh (nguyên con)

Tôm nướng xốt Singapore

Gà hấp Triều Châu (nguyên con)

Tôm chiên nước mắm nhĩ

Gà quay chao đỏ + Bánh bao (nguyên con)

Tôm càng nướng xốt bơ đậu phộng (120g / con)

Gà quay xốt patê + Bánh mì (nguyên con)

Phi lê cá chiên giòn xốt bông kim châm

Gà song hành (Gà 2 món)

Phi lê cá chiên giòn xốt cam

Vịt quay + Bánh bao ( 1/2 con )

Phi lê cá chiên giòn & cải bó xôi xốt nấm

Vịt nướng xốt tiêu đen + Bánh bao

Phi lê cá chẽm chiên giòn xốt bông kim châm

Ức vịt nướng chao đỏ + Bánh bao

Phi lê cá chẽm chiên giòn xốt cam

Ức vịt nướng xốt xí muội + Bánh bao

Phi lê cá chẽm chiên giòn & cải bó xôi xốt nấm

Giò heo chiên giòn + Kim chi + Bánh bao

Cá thác lác (trứng muối) xốt Thái

Sườn non nướng xốt Teriyaki + Bánh bao

Cá thái cực (Cá hai món)

Sườn non nướng xốt BBQ + Khoai tây

Cá lóc chiên giòn xốt mắm me

Sườn non nướng xốt lá trà xanh + Khoai tây

Cá lóc chiên giòn xốt chanh muối

Sườn non nướng kiểu Hồng Kông + Bánh bao

Tôm càng nướng bơ đậu phộng

Heo sữa quay + Bánh bao (1/2 con )

Cá chẽm hấp Hồng Kông

Bò chiên xù xốt hoàng kim

Cá chẽm hấp bông kim châm

Thăn bò cuộn phô mai + Khoai tây tẩm vị

Cá chẽm hấp ngũ liễu

Thăn bò cuộn sã tế thịt cua + Khoai tây tẩm vị

Cá bống mú hấp Hồng Kông

Thăn bò cuộn sả nướng + Khoai tây tẩm vị

Cá bống mú hấp ngũ liễu
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MÓN HẦM

Giò heo hầm chao đỏ + Bánh mì

Gà hầm ôliu + Bánh mì

Bao tử hầm tiêu xanh + Bánh mì

Gà nấu nho + Bánh mì

Càri tôm + Bánh mì

Bò hầm rượu vang / tiêu xanh / ôliu + Bánh mì

Càri mực kiểu Thái + Bánh mì

Bò hầm hạt sen + Bánh mì

Càri gà + Bánh mì

Bò nấu nho + Bánh mì
MÓN LẨU - MÓN NƯỚC

Lẩu Pergola + Mì

Vịt tiềm la hán quả + Mì

Lẩu hoa Anh Đào + Mì

Lẩu vịt nấu chao + Bún tươi

Lẩu Thái hải sản + Bún tươi

Vịt tiềm bát trân + Mì

Lẩu gà nấu nấm + Bún

Lẩu đuôi bò thảo mộc + Mì

Gà nấu sâm bổ lượng + Mì

Bò tiềm trái lê + Mì
MÓN RAU

Rau thập cẩm xào tỏi

Bông cải xanh xốt thịt cua và bắp

Cải thìa xào nấm đông cô

Cải Hồng Kông xốt thịt cua

Leghim xào hạt điều
MÓN CƠM
Cơm chiên kiểu Pergola (tôm, mực, jam bông, trứng, cà

Cơm chiên hạt sen xá xíu

rốt, đậu …)

Cơm chiên cá mặn gà xé

Cơm chiên trứng muối, cá hồi

Cơm gà nướng muối tiêu chanh

Cơm hải sản gói lá sen

Cơm chiên gà quay Thượng Hải / xốt nấm
MÓN MÌ
Mì Phúc Kiến xào hải sản

Hủ tiếu xào kiểu Hồng Kông
MÓN TRÁNG MIỆNG

Rau câu

Chè đậu xanh nha đam

Trái cây thập cẩm

Chè đậu xanh thốt nốt

Tàu phớ
Sữa chua dẻo (chọn 2 loại: cam, kiwi, chanh dây, chanh

Chè hạt sen long nhãn

muối)

Panacotta

Chè hạnh nhân trái vải
Chè tuyết liên tử
Chè tuyết yến nhựa đào
Chè hạt sen trái vải
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THỨC UỐNG
Danh mục

STT
1.

2.

ĐVT

Giá tiền

Welcome drink 45 phút ( Áp dụng cho tiệc từ 60 khách )
1

Dưa leo chanh sả

khách

20,000đ

2

Pergola Mocktail / Orange Mocktail / Passion Mocktail

khách

25,000đ

Tiệc từ 20 khách
1

Nước suối ( Dasani )

chai

18,000đ

2

Softdrink ( Cocacola, Sprite, Ringer ale )

lon

18,000đ

3

Tiger nâu

chai

23,000đ

4

Tiger nâu

lon

25,000đ

5

Heineken

chai

25,000đ

6

Heineken

lon

28,000đ

3. Gói Freeflow 120 phút ( Áp dụng cho Tiệc từ 60 khách )
Gói Freeflow: Tiger nâu chai 330ml, Cocacola, Sprite,
1
nước tinh khiết
Gói Freeflow: Heineken chai 330ml, Cocacola, Sprite,
2
nước tinh khiết

120 phút

600,000đ / bàn

120 phút

720,000đ / bàn

Ghi chú: Thức uống trước hoặc sau giờ freeflow, giá được tính bằng giá từ 20 khách.

ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN
Lần 1: Khi xác nhận ngày và vị trí tổ chức tiệc. Thanh toán tiền giữ chỗ 5.000.000 đồng.
Lần 2: Theo ngày ghi trên Phiếu xác nhận giữ chỗ (chậm nhất 45 ngày trước ngày tổ chức tiệc)
xác nhận thông tin tiệc và đặt cọc 50% giá trị tiệc (không bao gồm tiền giữ chỗ)
Lần 3: Châm nhất 07 ngày trước khi tổ chức tiệc thanh toán đủ 70% tổng giá trị tiệc.
Tất toán:
Ngay sau khi tiệc kết thúc: thanh toán giá trị còn lại của tiệc và phát sinh (nếu có). Thanh
lý hợp đồng.
Hình thức thanh toán: ngay khi tiệc kết thúc.
Thanh toán giá trị tiệc còn lại bằng tiền mặt
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TIỆC SỰ KIỆN
LƯU Ý:
-

-

01.10.2019 – 28.02.2020

Nhà hàng không hoàn trả các khoản đặt chỗ, đặt cọc dưới mọi hình thức.
Nếu khách hàng không liên hệ nhà hàng ký hợp đồng đặt tiệc và đặt cọc 50% giá trị
tiệc tạm tính theo ngày hẹn trên Phiếu xác nhận giữ chỗ thì xem như khách hàng tự ý
hủy bỏ ngày tổ chức tiệc và mất tiền giữ chỗ.
Không chuyển nhượng hoặc thay đổi loại hình Tiệc, hoặc giảm số lượng bàn Tiệc thấp
hơn so với số bàn đặt tối thiểu như quy định.
Giá dịch vụ, sản phẩm của nhà hàng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Bàn tiệc chính thức ( bàn CT ): Số bàn đã đặt theo Hợp đồng hoặc Thỏa thuận
Bàn tiệc dự phòng ( bàn DP ): Tiệc đặt từ 8 bàn chính thức nhà hàng sẽ chuẩn bị 01
bàn dự phòng.
Bàn tiệc phát sinh ( bàn PS ): Được tính sau khi đã sử dụng hết bàn CT và bàn DP.
Giá bàn PS bằng giá bàn CT cộng thêm 20% ( 120% giá bàn tiệc chính thức ).
Freeflow thức uống là phục vụ các loại thức uống cố định trọn gói, không giới hạn số
lượng từng loại..

NỘI QUY CHUNG




Không mang bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ bên ngoài vào nhà hàng sử dụng trong Tiệc mà
không thống nhất trước.
Không tụ tập, tổ chức các hoạt động gây mất trật tự, an ninh trong khu vực.
Âm thanh, nhạc MP3 trong tiệc để khách phát biểu, tuyệt đối không dùng cho các hoạt động văn
nghệ, biểu diễn, ca hát.

LIÊN HỆ




Bộ phận Báo giá / Nhận tiệc:
 Ms. Huệ – Tel: 090.610.4065 (Viber + Zalo) / Email: huenguyen@pergola.vn
Website: www.pergola.vn
Fanpage / Facebook:
Pergola Sài Gòn – Chính Thức: www.facebook.com/pergola.fanpage
Tiệc Ngoài Trời – Tiệc Sân Vườn: www.facebook.com/tiecsanvuon

Pergola chân thành cảm ơn quý khách !
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