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VATEL SAIGON

NÀO GIA ĐÌNH TA CÙNG VÀO BẾP
VUI HẾT CỠ TẠI BỮA TIỆC DO 
CHÍNH BẠN LÀM ĐẦU BẾP

Các ngày lễ 30/04 và 1/5 sắp đến rồi. Hẳn là mọi người đang rất háo hức nghĩ đến những chuyến 
đi, những bữa ăn ấm áp bên cạnh gia đình và những người thân yêu. Nhưng cũng không ít những 
việc khiến bạn đau đầu như tour du lịch nào cũng đông đúc, khách sạn thì chi phí so với ngày 
thường cao hơn gấp nhiều lần.  
Một bữa tiệc ấm áp, cùng gia đình và những người thân yêu nhất học làm 
bánh, thử rượu và nấu chocolate kiểu Pháp tại sao không ?

VATEL SAIGON - NƠI HỘI TỤ CỦA VĂN HÓA VÀ
ẨM THỰC PHÁP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



VATEL SAIGON, 120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Quận 1

Ngày 29-30/04/2012 trong mùa lễ hội năm nay  hãy đến với chúng tôi , tận hưởng không gian ấm 
áp, vừa trò chuyện cùng nhau, nhâm nhi những ly rượu vang nổi tiếng đến từ Pháp trong giai điệu 
ngọt ngào của những bài nhạc Pháp bất hữu. 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm đầu bếp nổi tiếng Patrick sẽ dẫn dắt bạn đi từ bất ngờ này đến 
bất ngờ khác trong sự tinh túy và đa dạng của ẩm thực Pháp. Ngoài ra chuyên gia của Vatel Sài Gòn  
sẽ giới thiệu đến bạn về truyền thống và xuất xứ của các loại rượu vang. 

Cuối chương trình , gia đình sẽ cùng nhau tận hưởng sự tin túy trong các món ăn 
và thành quả của mình bằng một buổi tiệc ấm áp thân mật dưới ánh đèn vàng lãng 
mạng mang không khí Pháp. 
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CHỦ NHẬT 29/04/2012 - THỨ HAI 30/04/2012 

Đặt biệt Chúng Tôi có ưu đãi đối với các gia đình đi cùng nhau:
Đối với lớp học làm bánh

Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn Phí
Trẻ em từ 6 - 12 tuổi giảm 50%

Bạn còn do dự di nữa! Hãy tận hưởng không gian ấm áp thân thiện tại nhà hàng chúng tôi
 từ 9h30 đến 14h00 các ngày 29-30/4/2012

(Giá trên đã bao gồm bữa an trưa tại nhà hàng Vatel Sài Gòn gồm 3 món )

Thời Gian Hoạt động Giá

9h30 – 11h30 950.000.VND

800.000VND

450.000VND 

Chi phí đã bao gồm 

Lớp học nấu ăn 3 món với bếp trưởng Patrick 

Lớp học thử rượu cùng chuyên gia Bernard

Lớp học làm bánh cho trẻ em 

Thưởng thức những món ăn cũng như thử rượu
do khách thực hiện cùng với bếp trưởng

9h30 – 11h30 

9h30 – 11h30

11h30 – 13h30 

NHÀ HÀNG VATEL SAIGON
120Bis Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, Tp.HCM
Điên thoại: 08 5404 2220  -  Fax: 08 5404 2124
Email: contact@vatelsaigon.com  - http://vatelsaigon.com

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ms. Nguyễn Thụy Phương Nhã 


