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PERFECT WEDDING



SWEET PACKAGE
600.000 VNĐ/ KHÁCH 

PASSION PACKAGE
800.000 VNĐ/ KHÁCH 

ETERNITY Package
1.000.000 VNĐ/kháchƯU ĐÃI

SET MENU HOẶC BUFFET
Bàn tiệc theo tiêu chuẩn 10 người

TRẢI NGHIỆM TIỆC CƯỚI MẪU
Miễn phí 1 bữa ăn thử cho 6 người theo thực đơn tiệc cưới

BÀN TIỆC CHO 10 NGƯỜI SAU ĐÁM CƯỚI
Setup trang trí tiệc cưới 

• Phòng tiệc sang trọng, rộng rãi với trang thiết bị hiện đại
• Bàn tiệc và ghế ngồi được trang trí sang trọng ( tùy chọn tông màu)
• Biển chỉ dẫn tới phòng tiệc
• Hoa tươi trên bàn tiệc
• Màn sao trang trí
• Bánh cưới 5 tầng (1 tầng bánh thật)
• Tháp Sâm-banh với 2 chai vang nổ
• Hệ thống âm thanh ánh sáng cho phòng tiệc

ƯU ĐÃI LƯU GIỮ KHOẢNH KHẮC
Chụp ảnh cưới tại khuôn viên của quần thể

1 ĐÊM Ở TẠI PHÒNG DELUXE GOLF VIEW
cho đêm tân hôn, cùng hoa hồng, sô-cô-la, bữa sáng cho 2 người

1 ĐÊM Ở TẠI PHÒNG DELUXE BAY VIEW
cho đêm tân hôn, cùng hoa hồng, sô-cô-la, bữa sáng cho 2 người

1 ĐÊM Ở TẠI PHÒNG PREMIUM DOUBLE GOLF VIEW
cho đêm tân hôn, cùng hoa hồng, sô-cô-la, giỏ hoa quả, tinh dầu Aroma, bữa 
sáng cho 2 người

VOUCHER 1,000,000 VNĐ
cho cặp đôi áp dụng tại tất cả các nhà hàng của FLC Hạ Long nhân dịp kỷ 
niệm 1 năm ngày cưới

VOUCHER 2N1Đ NGHỈ DƯỠNG TẠI PHÒNG DELUXE GOLF VIEW
đã gồm ăn sáng tại FLC Hạ Long nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới

VOUCHER 3N2Đ PHÒNG DELUXE
ở bất kỳ quần thể nào thuộc FLC Hotels & Resorts



MENU SWEET PACKAGE
600.000 VNĐ/ KHÁCH (Áp dụng cho tiệc từ 400 khách)

Soup

Khai vị

Món chính

Tráng miệng

Súp hải sản thập cẩm

Nộm đu đủ bò khô

Ngô chiên bơ

Tôm hấp bia

Gà luộc lá chanh

Cá vược chiên

Chả mực Hạ Long

Rau xào thập cẩm

Canh gà hải xâm

Xôi sen + ruốc

Hoa quả theo mùa

SET 1

Soup

Khai vị

Món chính

Tráng miệng

Súp gà ngô xay

Salat táo xanh với dăm bông

Tôm chiên bơ tỏi

Bê xào lăn

Chân giò hầm kiểu đức +bánh mỳ

Mực chiên bơ

Miến xào hải sản

Cải chíp xào sốt nấm

Canh mọc với tôm nấm kim

Bánh trưng

Hoa quả theo mùa

SET 2 SET 3

Soup

Khai vị

Món chính

Tráng miệng

Súp tôm nấm hương

Nộm  hoa chuối thịt quay

Khoai lang kén chiên

Tôm chiên dầu

Gà luộc lá chanh

Bò xào lúc lắc

Bắp heo hầm nấm + bánh mỳ

Chả mực Vân Đồn

Canh thập cẩm củ sen

Xôi trắng + dừa + ruốc thịt

Hoa quả theo mùa



Soup

Khai vị

Món chính

Tráng miệng

Súp hải sản Hạ Long

Salat sứa xoài thái

Khoai lang kén chiên

Tôm hấp bia

Gà luộc lá chanh

Tu hài nướng mỡ hành

Chả mực Hạ Long

Rau củ luộc

Canh thập cẩm

Xôi cốm + ruốc thịt

Hoa quả theo mùa

SET 1

Soup

Khai vị

Món chính

 Tráng miệng

Súp hải sản Hạ Long

Salat táo với thịt hun khói

Khoai môn chiên

Ngán bọc bạc hấp

Gà luộc lá chanh

Tôm chiên bơ tỏi

Bê xào lăn

Chả mực Hạ Long

Cải chíp xào tôm nấm

Canh tim hạt sen

Xôi bò bằm

Hoa quả theo mùa

SET 2

Soup

Khai vị

Món chính

Tráng miệng

Súp cua nấm hương

Salat rau mầm sốt mè rang

Tôm chiên bơ tỏi

Tu hài nướng mỡ hành

Bề bề rang muối

Mực ống chiên một nắng

Cải chíp xào tôm nấm

Canh bò nấm kim

Bánh trưng

Bánh vừng

Hoa quả theo mùa

SET 3

MENU PASSION LOVE PACKAGE 
800.000 VNĐ/ KHÁCH (Áp dụng cho tiệc từ 300 khách)



Soup

Khai vị

Món chính

Tráng miệng

Súp cá hồi với nấm thủy tiên

Salat rau mầm sốt mè rang

Tôm sú chiên xả

Cá song cắt khoanh bọc bạc hấp

Ngán hấp nguyên thủy

Bò hầm rượu vang + bánh mỳ

Mực mai chiên giòn

Rau cải chíp xào tôm nấm

Canh tim hạt sen

Bánh trưng

Hoa quả theo mùa

SET 2

Soup

Khai vị

Món chính

Tráng miệng

Súp cua nấm tuyết

Salat hải sản kiểu Thái

Tôm hấp bia

Gà luộc lá chanh

Tu hài nướng mỡ hành

Bê hấp tương gừng

Chả mực Hạ Long

Miến om  hải sản

Rau củ luộc thập cẩm

Canh gà hải xâm

Xôi cốm + ruốc thịt

Hoa quả theo mùa

SET 1

Soup

Khai vị

Món chính

Tráng miệng

Súp cua nấm hương

Salat rau mầm sốt mè rang

Nộm ngó sen hải sản

Tôm chiên bơ tỏi

Thăn cá hồi nướng sốt bơ chanh

Bề bề rang muối

Bò úc áp chảo sốt tiêu

Chả mực Hạ Long

Cải đùi gà xào sốt nấm

Canh bò nấm kim

Xôi sen dừa

Hoa quả theo mùa

SET 3

MENU ETERNITY LOVE PACKAGE 
1.000.000VNĐ/ KHÁCH (Áp dụng cho tiệc từ 300 khách)




