
Rex Wedding Menu
R e x  H o t e l  S a i g o n



Với lối kiến trúc sang trọng, tinh tế; rộng rãi ấm cúng của khu vực tiền sảnh và hệ thống các sảnh tiệc –
nhà hàng được trang trí với nhiều phong cách khác nhau, phù hợp với các yêu cầu đa dạng để tổ chức
tiệc cưới; dù truyền thống hay hiện đại, nhỏ gọn ấm cúng đến hoành tráng sang trọng.

Lựa chọn đến với Rex, khách hàng càng yên tâm hơn về đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp tận tình của Rex.
Từ lần đầu tiên đến tìm hiểu về sảnh tiệc của Rex, đến những lần tiếp theo để lựa chọn phong cách cưới,
hay được tư vấn chọn món ăn phù hợp trong Thực đơn tiệc cưới phong phú đầy màu sắc…..

Hãy đến Rex tận hưởng nhiều hơn các gói dịch vụ và ưu đãi cưới đa dạng và để Rex được tổ chức tiệc
cưới theo phong cách riêng của bạn!

V à i đ i ề u v ề R e x  W e d d i n g



1.150.000đ ++
------
Gỏi bò kiểu Thái
Gỏi sứa Cung Đình
Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

M ó n G ỏ i

1.095.000đ ++
------
Gỏi bưởi tôm thịt
Gỏi ngó sen tôm thịt
Gỏi ngó sen gà kiệu chua Gỏi rau tiến 
vua tôm thịt

1.250.000đ ++
------
Gỏi bò sốt me
Gỏi táo xanh chả cá chiên
Bacon cuộn cá nướng

* Món đặc biệt:
Gỏi gà Cung Đình – 1.370.000đ ++
Cá hồi nướng xiên – 1.650.000đ ++
Gỏi ngó sen tôm càng – 2.030.000đ++



2  M ó n

3  M ó n
4  M ó n

1.250.000đ++
------

Chả giò
Bách hoa trái lựu

Chạo tôm nướng mía
Nghêu đút lò

*1 gỏi + 1 khai vị

Khai Vị

1.370.000đ++
------

Bánh mì bách hoa
Sò điệp uyên ương 

Chạo tôm nướng mía
Lỗ tai heo ngâm dấm

Chả cua tứ cầu
Nem nướng

Chả đùm bánh phồng
Trứng cút bao thịt

* 1 gỏi + 2 khai vị

1.535.000đ++
------

Chả giò rế hải sản
Bách hoa trái lựu
Chả cá chiên thì là

Nghêu đút lò
Sò điệp uyên ương

Chạo tôm nướng mía
Mộc tôm chiên
Chả cua tứ cầu

Nem nướng
Chem chép Úc hấp tỏi

* 1 gỏi + 3 khai vị



Đ ặ c b i ệ t

Món
Súp1.040.000đ++

------
Súp bóng cá tam tơ
Súp hải long vương
Súp gà nấu hạt sen
Súp bắp nấu cua

1.315.000đ++
------
Súp atiso nấu sườn non 
Súp tam tơ long phụng
Súp bóng cá sò điệp cua
Súp hải vị hào khô rong biển
Súp gà hạt sen
Súp hải hoàng đậu hủ
Súp nấm gà xé
Súp ngôi sao hải sản
Súp bí đao hải sản
Súp tam bảo hải sản
Súp hải sản kim châm

Súp đuôi bò kỷ tử - 1.350.000đ ++
Súp vi cá thịt cua, sò điệp - 3.570.000đ ++
Súp bào ngư vi cá - 4.230.000đ ++



Tôm sú - 1.315.000đ ++
------
Tôm sốt cam
Tôm chiên lăn dừa
Tôm rang Hồng Kông
Tôm chiên hoàng kim
Tôm bao thịt chiên giòn
Tôm chiên hạnh nhân
Tôm cuộn sandwich

H ả i S ả n

Tôm càng - 3.350.000đ ++
------
Tôm càng chiên sốt cam
Tôm càng chiên hoàng kim
Tôm rang tỏi kiểu Hồng Kông

Cua - 1.469.000đ++
------
Càng cua bách hoa
Cua lột chiên sốt me
Cua lột chiên tiêu xanh mỹ phong đường



H ả i
S ả n

Cá (philê) - 1.139.000đ ++

------

Cá điêu hồng hấp xí muội

Cá bống mú chưng tương

Cá bống mú hấp Triều Châu hoặc Hồng Kông

Cá chẽm chiên sốt Tứ Xuyên

Cá hồi chiên mỹ phong đường
***ĐẶC BIỆT***

Cá chẽm nguyên con - 1.370.000đ++

Cá lăng nướng hoàng kim - 1.579.000đ ++

Cá hồi hầm các loại nấm sốt thượng hạng - 1.579.000đ ++

Cá bóng mú nguyên con - 1.700.000 đ ++

Cá bóng mú hấp tam tơ - 2.050.000 đ ++

Cá chình nướng sả - 3.350.000 đ ++



Món Heo - 1.089.000đ ++

Giò heo hầm nhân sâm

1.650.000đ ++

Bò Úc đút lò sốt tiêu xanh

2.650.000đ ++

Đ ặ c  b i ệ t :
Sườn heo nấu đậu đỏ
Sườn chiên Kinh đô
Bao tử nấu hạt điều
Lưỡi bò nấu đậu
Giò heo, nấm đông cô, cải ngọt sốt dầu hào
Heo sữa quay (½  con) – Bánh bao 
Giò heo hầm tóc tiên
Giò heo cải chua sốt cà pháo

Món Bò - 1.469.000đ ++
Bò Úc rang tỏi bích ngọc 
Bò Úc nấu tiêu xanh kiểu Hồng Kông 
Bò Úc nấu rượu vang – Bánh mì 
Bò Úc nấu tiêu xanh – Bánh mì 



Món Gà-Vịt - 1.200.000đ ++

Gà hầm kỳ lân
1.850.000đ ++

Gà ác tiềm thuốc bắc trong trái dừa tươi 
1.850.000đ ++

Gà tần hạt sen trong trái dừa – Mì hấp
1.480.000đ ++

Vịt nấu cam
1.300.000đ ++

Hải sâm, nấm đông cô sốt dầu hào
1.920.000đ ++

Bào ngư, nấm đông cô sốt dầu hào
3.570.000đ ++

Đ ặ c  b i ệ t :
Đùi gà nướng quế 
Gà chiên sốt chanh dây
Gà quay kiểu Hồng Kông – Bánh bao 
Gà quay xuyên châu kiểu Trung Hoa 
Gà xông khói – Bánh bò
Gà hấp muối
Gà bọc lá sen
Gà hấp mẻ
Gà nấu trái vải
Vịt tiềm ngũ quả 
Đùi vịt nấu khoai môn 
Vịt hầm bát bửu kiểu cổ điển 
Vịt quay kiểu Hồng Kông – Bánh bao

Món Rau - 985.000đ ++
Cải thìa sốt đông cô dầu hào
Cải ngọt, nấm đông cô sốt dầu hào
Pó sôi sốt kim sa
Bông cải xanh, sò điệp sốt mayonaise



Tráng Miệng – 589..000đ ++

Món Cơm - Mì - 1.095.000đ ++
Cơm chiên hải sản cá mặn
Cơm chiên hoàng bào
Cơm chiên cà ri hải sản kiểu Hồng Kông
Cơm chiên Cung Đình
Cơm chiên bích ngọc hải sản 
Cơm chiên kim sa

Món Lẩu- 1.370.000đ ++
Lẩu bò Úc  / Lẩu hải sản / Lẩu hải sản Thái Lan
Lẩu cá thác lác 
Lẩu cá lăng nấu măng chua 
(Không áp dụng cho tiệc cưới tại lầu 1)

Chè sen / Chè sen long nhãn
Chè bạch quả tuyết nhỉ
Trái cây thập cẩm
Nho mỹ
Bánh flan

Cơm chiên kim sa hải sản
1.150.000đ ++
Cơm gói lá sen
1.600.000++

Đ ặ c  b i ệ t :



Thực Đơn Mẫu 2019

SET 6 - 6.988.000đ++/bàn/10 khách

Gỏi gà Cung Đình - 1.370.000++
Tôm sú sốt cam - 1.315.000++

Cá bóng múa filet hấp Hồng Kông - 1.139.000++
Gà tần hạt sen trong trái dừa + mì hấp -

1.480.000++
Cơm chiên bích ngọc hải sản - 1.095.000++

Trái cây thập cẩm - 589.000++

SET 2 - 6.273.000đ++/bàn/10 khách

Gỏi rau tiến vua tôm thịt - 1.095.000++
Súp gà nấu hạt sen - 1.040.000++

Tôm chiên hoàng kim - 1.315.000++
Cá bóng mú filte hấp kiểu Hồng Kong -

1.139.000++
Cơm chiên hải sản cá mặn - 1.095.000++

Chè hạt sen long nhãn - 589.000++

SET 3 - 6.531.000đ++/bàn/10 khách

Khai vị hai món - 1.205.000++
(Bách hoa trái lựu + Gỏi rau tiến vua tôm thịt)

Súp bắp nấu thịt cua Nhật - 1.040.000++
Cá hồi chiên mỹ phong đường - 1.139.000++

Bò Úc nấu rượu vang – bánh mì - 1.469.000++
Cơm chiên hải sản bích ngọc - 1.089.000++

Chè bạch quả tuyết nhỉ - 589.000++

SET 4 – 7.043.000đ++/bàn/10 khách

Hai món khai vị
(Gỏi rau tiến vua tôm thịt + chả cua tú cầu ) -

1.205.000++
Súp bí đao hải sản - 1.315.000++

Cua lột chiên tiêu xanh mỹ phong đường -
1.469.000++

Cải ngọt nấm đông sô sốt dầu hào - 985.000++
Gà tần hạt sen trong trái dừa –mì hấp - 1.480.000++

Bánh flan - 589.000++

SET 5 – 7.263.000đ++/bàn/10 khách

Gỏi gà Cung Đình - 1.370.000++
Súp bóng cá sò điệp cua - 1.315.000++

Tôm chiên hoàng kim - 1.315.000++
Gà chiên xông khói – bánh bò - 1.205.000 ++

Bò nấu tiêu xanh – bánh mì - 1.469.000++
Trái cây ( Nho Mỹ ) - 589.000++

SET 1 - 6.053.000đ++/bàn/10 khách

Gỏi bưởi tôm thịt - 1.095.000++
Súp gà nấu hạt sen - 1.040.000++

Cá hồi chiên tiêu xanh mỹ phong đường -
1.139.000++

Giò heo , nấm đông cô sốt dầu hào -
1.095.000++

Cơm chiên hải sản cá mặn - 1.095.000++
Chè khúc bạch - 589.000++

• Thực đơn chưa bao gồm nước uống
• Nước uống: 1.200.000đ++/ bàn / 10 khách = 1.386.000đ nett/ bàn / 10 khách bao gồm

bia , Coke, Nước suối phục vụ trong 03 giờ



Bia - Nước ngọt & Nước suối (từ 150 khách)
- Trọn gói trong 2 giờ bia Tiger Draugh & nước ngọt 1.000.000đ++ / bàn 10 khách ngọt
- Trọn gói trong 3 giờ bia Tiger Draugh & nước ngọt ,nước suối 1.200.000đ++ / bàn 10 

khách 

Bia - Nước ngọt & Nước suối (dưới 150 khách)
- Trọn gói trong 2 giờ bia Tiger Draugh & nước ngọt 2.350.000đ++ / bàn 10 khách ngọt
- Trọn gói trong 3 giờ bia Tiger Draugh & nước ngọt ,nước suối 2.820.000đ++ / bàn 10 

khách 

* Tính phí phục vụ: 520.000đ++ / bàn 10 khách Nước uống theo giá đại lý gồm: bia, nước ngọt, nước 
suốitrường hợp sử dụng bia Heineken chai / tiger chai phụ thu thêm 200.000++/bàn /10 khách.

Nước uống 
trong tiệc



D ị c h v ụ
T i ệ c c ư ớ i

Dịch vụ đi kèm Giá

Cổng hoa tươi vuông/ vòm Từ 6,000,000 

4 trụ hoa tươi trên sân khấu (hoa hồng)/trụ Từ 1,000,000

10 trụ hoa lối đi (hoa hồng/ lá cau kiểng)/trụ Từ 600,000

Sparkling wine /chai 300,000

Đá khói, kim tuyến 2,000,000

Bánh cưới 01 tầng thật + 04 tầng giả trang trí hoa tươi 4,000,000

Phông nền sân khấu in hi- flex 3,000,000

Khai vị trước tiệc (hạt điều) /bàn 180,000/100gr

Dàn khánh tiết chào đón khách (10 người) 3,300,000

MC- Người dẫn chương trình - Tiếng Việt 2,000,000

MC- Người dẫn chương trình - Anh/ Hoa (suốt tiệc) 5,000,000

Múa khai tiệc (Âu, Á, 6 người) 4,000,000

Nhạc rước dâu (guitar, violon) 2,000,000

Ban nhạc biểu diễn trong 2 giờ - không ca sĩ (Hoà tấu violon, guitar thùng, organ, bass điện) -

Bao gồm âm thanh + ánh sáng của KS
6,000,000

Ban nhạc trẻ - có ca sĩ trong 2 giờ (6 người)

Bao gồm âm thanh + ánh sáng của KS
6,000,000

Ban nhạc Flamenco - có ca sĩ trong 2 giờ 10,000,000

Ban nhạc hòa tấu Flamenco – 04 nhạc công trong 2 giờ 8,000,000

- Đơn vị tính: VNĐ ++ - Giá chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế gia tăng) 



Lưu ý :
• Giá (++) chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% thuế VAT
• Giá dịch vụ thay đổi tuỳ theo thời điểm, nhân viên kinh
doanh sẽ xác nhận lại giá khi làm hợp đồng đặt cọc lần 2.
• Vui lòng liên lạc với nhân viên kinh doanh để được tư vấn
hỗ trợ tốt nhất cho quý khách!

L i ê n H ệ
MR. HOÀNG SƠN – SALES MANAGER
• Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, 
TPHCM
• Điện thoại: (8428) 3829 2185 / 3829 
3115 máy nhánh 7135
• Di động: 0917 590 755 – 0901 343 286
• Email: h.son@rex.com.vn


