Events with 4P’s
Trải nghiệm tiệc dành cho
khách hàng nhóm và doanh nghiệp

Các gói dịch vụ. Service packages.
Với sứ mệnh không ngừng lan toả niềm hạnh phúc, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ những bữa tiệc và trải nghiệm tiệc
một cách thuận tiện nhất đến quý khách hàng. Hãy khám phá thêm về dịch vụ đặt tiệc của công ty 4P’s dưới đây nhé!
In the spirit of sharing happiness, we can oﬀer our food & experience to you in many convenient ways. Please ﬁnd our
party services & catering options below!

Pizza 4P’s
Anywhere

Pizza 4P’s

Event Experience

Pizza 4P’s
Party Menus

Pizza 4P’s
Anywhere

Chọn không gian dùng tiệc. Pick your party space*.
Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng khách hàng, chúng tôi đã chuẩn bị bốn lựa chọn không gian tiệc riêng biệt.
In order to deliver the best party experience, we oﬀer four party space options that could meet your speciﬁc needs.

Bàn tại Pizza 4P’s
/ Dine in

Phòng riêng tại Pizza 4P’s
/ Private Room

Nhà hàng Pizza 4P’s
/ Full Privatization

Địa điểm riêng
/ On-Site Catering

Chúng tôi sẽ sắp xếp bàn
tại nhà hàng Pizza 4P’s để
phục vụ khách đặt tiệc nhóm.

Một số nhà hàng của
chúng tôi có thêm khu vực
phòng riêng dành cho khách.

Quý khách có thể đặt riêng
toàn bộ không gian một
nhà hàng để phục vụ tiệc.

Chúng tôi có thể đến phục vụ
tiệc tại địa điểm mong muốn
của quý khách.

Allow us to arrange
our restaurant to cater to
your large group.

Some of our restaurants
have private rooms for
your convenience.

In special circumstances,
we can privatize a whole
restaurant for you.

We can serve at your
selected location
(oﬀice, party venue, etc.)

*Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ nhân viên tại (028) 3622 0500 / To inquire about details, please contact our team at (028) 3622 0500

Pizza 4P’s

Event Experience

Các dịch vụ nâng cao. Advanced services*.
Bên cạnh việc lựa chọn không gian dùng tiệc, chúng tôi còn cung cấp một số dịch vụ khác giúp nâng cao trải nghiệm tiệc.
Beside choosing party space, we also oﬀer extra services customized to your own needs for a more authentic experience.

Tiệc đứng
/ Cocktail Format

Xe Pizza 4P’s
/ Pizza 4P’s Truck

Trang trí & dịch vụ khác
/ Decoration & More

Lớp học làm bánh Pizza
/ Workshops

Ngoài tiệc thường, chúng tôi
còn có thể cung cấp hình thức
tiệc cocktail đứng.

Trải nghiệm sự mới lạ với dịch vụ
Xe Pizza 4P’s phục vụ tận nơi
(nếu địa điểm cho phép.)

Trải nghiệm lớp học làm bánh
pizza đồng thời tìm hiểu về
triết lí ẩm thực “Trái Đất cho
Con Người” của chúng tôi.

We can serve in a cocktail party
with standing guests.

When the location allows,
we can set up our infamous Pizza
4P’s Truck for an authentic
experience.

Chúng tôi có thể trang trí các
địa điểm nhà hàng theo yêu
cầu của quý khách (bao gồm
cả gói trang trí theo chủ đề.)
Our restaurants can always
decorate for you. We also have
a package for full theme
decoration requests.
.

You can learn how to make
pizza and discover our unique
philosophy, Earth-to-People.

*Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ nhân viên tại (028) 3622 0500 / To inquire about details, please contact our team at (028) 3622 0500

Memories

Pizza 4P’s

Thực đơn tiệc. Party course plan.

Party Menus

Để đảm bảo đem đến cho quý khách một trải nghiệm ẩm thực toàn diện, chúng tôi đã chuẩn bị các gói thực đơn tiệc*
với khẩu phần đa dạng cùng mức g iá ưu đãi. Vui lòng báo trước nếu quý khách có nhu cầu đặc biệt (dị ứng, đồ chay, ...)
Our menu has been prepared to oﬀer a comprehensive meal for all guests, with generous amount, at a preferential price.
Please let us know if any special need has to be addressed (dairy, meat, etc.)

Gói / Course

A

B

C

D

Giá / Price

250,000 vnd/ pax

300,000 vnd/ pax

350,000 vnd/ pax

400,000 vnd/pax

1. Ratatouille

1. Ricotta Parma Ham Wrap

1. Three kinds of Appetizer
(Ratatouille, Ricotta Parma Ham Wrap,

(Truﬀle Camembert, Ricotta Parma

Khai vị
/ Appetizer

2. Green Salad (Honey sauce)

2. Green Salad (Honey sauce)

3. Raclette German Potato

3. Raclette German Potato

1. Three kinds of Appetizer

Mozzarella Salmon Sushi)

Ham Wrap, Mozzarella Salmon Sushi

2. Shrimp Avocado Beans Salad

2. Shrimp Avocado Beans Salad
3. Meatball Tomato Soup

Món chính
/ Main course

Tráng miệng
/ Dessert

4. Clam & Basil Sauce Spaghetti

4. Bolognese Spaghetti

3. Salmon Cream Fettuccine

4. Crab Tomato Cream Spaghett

5. Teriyaki Chicken Pizza

5. Salmon Cream Fettuccine

4. Crab Tomato Cream Spaghetti

5. Five Cheese Pizza

6. Four Cheese Pizza

6. Four Cheese Pizza

5. Four Cheese Pizza

6. Burrata Parma Ham

7. Burrata Parma Ham Pizza

6. Burrata Parma Ham Pizza

Margherita Pizza

7. Creamy Pudding

8. Creamy Pudding

7. Creamy Pudding

7. Creamy Pudding

/ Frozen Yogurt

/ Frozen Yogurt

/ Frozen Yogurt

/ Frozen Yogurt
8. Coﬀee / Espresso

*bao gồm một số món dùng chung và một số món dùng riêng, dựa theo sô lượng khách.
*including some items to share, some individual portions, quantities depending on number of guests.

Gói thức uống không giới hạn. Free-ﬂow drink deal*.
250,000 vnđ/ thực khách (Uống không giới hạn trong vòng 90 phút)
250,000 vnd/ pax (Free-ﬂow in 90 minutes)

Các loại nước
Drink list

1

Bia tươi
/ Draft Beer

2

Rượu vang (ly)
/ Wine by Glass

3

Nước ngọt và các loại khác
/ Soft Drinks and Others

Sapporo

Vins Padro (Red)

Coca-Cola

Saigon Beer

Chapel (White)

Coca-Cola Light
Sprite
Ginger Ale
Lemon Juice
Lemon/ Passion Fruit
Vinegar/ Berry Vinegar Soda
Lavie

*Khi chọn, sẽ áp dụng cho tất cả khách mời / If used, applied to all guests

Danh mục món ăn. Food appendix.

Baked German Potato
with Raclette Cheese
(Appetizer)

Truﬀle Camembert

Ratatouille

(3 kinds of Appetizer)

(3 kinds of Appetizer)

Green Salad

Mozzarella Salmon Sushi

(Appetizer)

(3 kinds of Appetizer)

Shrimp Avocado
Beans Salad
(Appetizer)

Meatball Tomato Soup
(Appetizer)

Ricotta Parma Ham Wrap
(3 kinds of Appetizer)

Danh mục món ăn. Food appendix.

Clam & Basil Sauce
Spaghetti
(Main course)

Salmon Cream

Crab Tomato

Fettuccine

Cream Spaghetti

(Main course)

(Main course)

Bolognese Spaghetti

Teriyaki Chicken Pizza

(Main course)

(Main course)

Burrata Parma Ham Pizza
(Main course)

Burrata Parma Ham
Margherita Pizza
(Main course)

Four Cheese
& Five Cheese Pizza
(Main course)

Danh mục món ăn. Food appendix.

Creamy Pudding
(Dessert)

Espresso
(Dessert)

Frozen Yogurt
(Dessert)

Coﬀee
(Dessert)

Đặt tiệc với chúng tôi. Plan a party with us.
Nếu quý khách có thắc mắc cần được giải đáp, hoặc yêu cầu đặc biệt cần được tư vấn, hãy liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất.
If you have any inquiries or special requests, please contact us so that we can serve you better!

Email
info@pizza4ps.com
Phone number
(028) 3622 0500

Phản hồi :
Chúng tôi muốn yêu cầu khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi sau sự kiện về 1- quy trình đặt chỗ 2- sự kiện.

Điều khoản & Điều kiện đặt tiệc. Terms & Conditions.
Đặt chỗ / Booking :
Đặt chỗ trước để được tạo tạm thời khi yêu cầu đang được xử lý.
Booking to be input temporarily when request is processed.
Đặt chỗ yêu cầu ước tính ngân sách hoặc báo giá đã thiết lập.
Booking requires a budget estimation or established quotation.
Đặt chỗ chỉ được coi là xác nhận khi nhận được tiền đặt cọc.
Booking to be considered conﬁrmed only when deposit is received.
Đặt chỗ bị xóa khỏi hệ thống nếu không được xác nhận vào ngày diễn ra (3 ngày trước ngày diễn ra nếu > 25 khách).
Booking to be removed from system if not conﬁrmed on the day of booking (3 days before if bookings > 25 pax)
Thanh toán / Payment :
Thanh toán tiền đặt cọc là cần thiết để xác nhận tất cả các yêu cầu.
Deposit payment is required to conﬁrm all requests.
Việc thanh toán đặt cọc nên được thực hiện trước 72H + trước ngày diễn ra sự kiện để đảm bảo việc chuẩn bị tiệc
Deposit payment should be done 72H+ before event day, to ensure registration.
Tiền đặt cọc thanh toán bằng 30% báo giá đã lập hoặc ngân sách ước tính.
Deposit payment is equal to 30% of established quotation or estimated budget.
Phần còn lại thanh toán trực tiếp cho nhà hàng khi sự kiện diễn ra tại chỗ.
Remaining payment is paid directly to restaurant when event is on-site.
Khoản thanh toán còn lại được thanh toán trực tiếp khi sự kiện diễn ra tại địa điểm.
Remaining payment is paid directly when event is oﬀ-site.
Thanh toán đặt cọc không thể được hoàn lại khi hủy vào phút cuối (ít hơn 24 giờ trước sự kiện dự kiến).
Deposit payment can not be refunded upon last minute cancellation (less than 24H before planned event).
Thanh toán đặt cọc có thể được hoàn lại đầy đủ nếu đăng ký hủy trước 24H trước sự kiện dự kiến.
Deposit payment can be fully refunded if cancellation is registered 24H before planned event.

