
GROUP EVENT 



Giữa rất nhiều những lựa chọn ngoài kia, Bancông xin cảm ơn bạn đã cân nhắc tới chúng tôi. Chắc 

chắn khi bạn quan tâm đến địa điểm này, bạn cũng đã dành một sự yêu thích cho không gian nơi đây. 

Bancông tự tin có thể cùng bạn tạo nên một bữa tiệc đáng nhớ cho các thành viên tham gia.

THẾ MẠNH khiến Bancông là một điạ điểm tổ chức tiệc công ty, nhóm lớn được yêu thích là:

● ngay tại trung tâm Hà Nội, có một không gian vừa cổ kính đậm chất Hà Nội xưa, lại vừa có nét 

cách tân của văn hoá Pháp - với rất nhiều góc đẹp và không gian mở;

● dịch vụ tiệc với menu Á/ Âu rất đa dạng phục vụ cho 20-70 khách, phù hợp cho khách có ngân 

sách “tiểu học" - chỉ từ 350,000vnd/ người;

● đội ngũ nhân viên phục vụ tiệc chuyên nghiệp; cùng với đầy đủ các trang thiết bị cho sự kiện;

● nhiều ưu đãi, quà tặng về tiệc cưới cho các đối tác, khách hàng để có trải nghiệm tốt nhất.

Bạn nghĩ sao về một bữa tiệc trong Biệt thự Pháp cổ 
giữa lòng Hà Nội… 



Không gian Pháp cổ giữa trung tâm Hà Nội 



Không gian nhà hàng tầng 3 sang trọng, lấy cảm 
hứng từ những chi tiết mang hơi thở từ châu Âu. 
Với trần nhà cao và nhiều ánh sáng từ khung cửa 
sổ lớn, thích hợp cho cả những bữa tiệc ban ngày - 
ghi lại những khoảnh khắc đẹp lung linh của 
những người tham gia Tiệc.



Không gian nhà hàng tầng 4 ấm cúng, riêng 
tư, đặc biệt có thiết bị cho live music, mọi 
người tham gia Tiệc có thể cùng nhau chia sẻ 
những giây phút vui vẻ khi giao lưu ca hát, 
hoặc thích hợp cho Tiệc có live music.





DECOR 
—sân khấu— 



Gói Basic: 700,000 vnd với:

- Backdrop (kt): in ấn và thi công theo thiết 
kế khách hàng gửi

- Trang thiết bị phục vụ tiệc: loa, mic, máy 
chiếu,... (nếu cần)



Gói Balloon Light: 3,000,000 vnd với:

- Backdrop cao cấp với bóng (kt): in ấn và thi 
công yêu cầu của khách hàng;

- Trang thiết bị phục vụ tiệc: loa, mic, máy 
chiếu,... (nếu cần)



Gói Floral Vibe: 5-6,000,000 vnd với:

- Cổng hoa lụa & bảng tin tên(kt): in ấn và thi 
công yêu cầu của khách hàng;

- Trang thiết bị phục vụ tiệc: loa, mic, máy 
chiếu,... (nếu cần)



DECOR 
—Hoa tươi— 



Gói Basic: 300,000+++ vnd với:

- Hoa tươi được cắm trong lọ nhỏ đặt tại bàn;
- Màu hoa được order theo yêu cầu của 

khách (cùng tone backdrop,...)



Gói Flower Bowl: 300,000 - 500,000 
vnd/lẵng/bàn:

- Hoa tươi cao cấp được cắm dạng lẵng, 
tone hoa theo decor chung của toàn 
bữa tiệc

- Tặng chân nến 3 vintage hoặc cốc nến 
decor bàn.



Gói Garden: 

600-800,000 vnd/bàn với:

- Hoa & lá tươi cao cấp được 
cắm dọc theo cả bàn theo 
phong cách bàn ăn châu Âu

- Tặng chân nến vintage hoặc 
cốc nến đi kèm



MENU 
—CATERING— 

Giá từ 350,000/người





Menu Catering
MENU CATERING

SÚP (6 pax/âu)
Súp bí đỏ ………………...……………………………………………………
Súp ngô gà nấm ……………...……………………………………………
Súp khoai lang nhật ……………………………………………………..
Súp bò hầm Pot eu feu kiểu Pháp………………..………………..
 
SALAD CORNER
Salad Ban công……………………………………………………………..
Salad cá ngừ…………………………………………………………………
Salad hoa quả……………………………………………………………….
Salad kiểu Hy Lạp…………………………………………………………
Salad Ceasar…………………………………………………………………
Salad Nga……………………………………………………………………..
 
 

500k
500k
500k
800k

169k
129k
129k
129k
129k
129k



Menu Catering
MENU CATERING

FINGER FOOD
Bruschetta (6 pcs)………………………………………………………… 
Phomai sợi xông khói……………………………………………………
Pate cá hồi ăn kèm bánh mì (6 pcs)……………………………….
Pate gan ngỗng ăn kèm bánh mì (6 pcs)………………………..
Cá hồi Tarta (6 pcs)……………………………………………………….
Bánh mì bơ tỏi (6 pcs)……………………………………………………
Nachos chay…………………………………………………………………
Nachos Beef & Cheese………………………………………………….
Nem cua bể (6 pcs)............………………………………………………
Phở cuốn (6 pcs)……………………………………………………………
 

 
 

85k
280k
145k
195k
195k
85k

135k
145k
149k
115k



Menu Catering
MENU CATERING

FINGER FOOD 
 

 
 

135k
139k
129k
75k

139k
159k
89k

139k
115k
115k
95k

350k

Mini club sandwich (6 pcs)………………………………………..
Mini bánh mì thịt việt nam (6 pcs)……………………………. 
Mozzarella tomatoes……………………………….……………….
Rau củ luộc & sốt Cocktail………………………………………..
Beef skewer (6 pcs)……………………………………………………
Lamb skewer (6 pcs)…………………………………………………
Chicken skewer (6 pcs)……………………………………………..
Seafood skewer (6 pcs)……………………………………………..
Cánh gà chiên giòn (6 pcs)………………………………………..
Cá chiên giòn (6 pcs)…………………………………………………
Khoai tây chiên Bancông………………………………………….
Cold cuts plate (6 pcs)………………………………………………



Menu Catering
MENU CATERING

MAIN 
 

 
 

285k
250k
289k
389k
249k

680k/kg
600k/kg

600k/6pax
250k/kg
280k/kg

149k/200gr

Cá hồi áp chảo……………………………………………………
Cá vược áp chảo…………………………………………………
Grilled Beef Thăn lưng……………………………………….
Grilled beef Thăn nội………………………………………….
Gà cuộn phomai…………………………………………………
Đùi cừu bỏ lò (theo thời giá/kg)………………………….
Bò nướng nguyên tảng……………………………………….
Bò hầm vang đỏ………………………………………………….
Roasted chicken (whole) (theo thời giá/kg)…………
Sườn nướng tảng……………………………………………….. 
Mixed grilled Sausages (xúc xích đức xông khói/ 
xúc xích Anh/ xúc xích TBN hay xúc xích heo)…….



Menu Catering
MENU CATERING

PASTA / PIZZA/ RICE
 
 

 
 

145k
155k
155k
155k
165k
115k
115k

Spaghetti Bolognese…………………………………………..
Spaghetti mushroom & cream……………………………
Pizza gà cay………………………………………………………..
Pizza salami………………………………………………………..
Pizza seafood……………………………………………………..
Cơm rang hải sản………………………………………………..
Mì xào thập cẩm…………………………………………………



Menu Catering
MENU CATERING

TRÁNG MIỆNG 
35k
35k

180k
30k
85k

Panna cotta Chanh dây………………………………………
Panna cotta dứa………………………………………………….
Hoa quả thập cẩm………………………………………………
Bánh Flan (6pcs)…………………….……………………………
Bánh ngọt (6pcs)…………………………………………………



Menu Catering

SAMPLE MENU CATERING

 
 
 
 

 
 

 
 



Menu Catering

SAMPLE MENU CATERING

 
 
 
 

 
 

 
 



Menu Catering

SAMPLE 
DRINK MENU

 
 
 
 

 
 
 
 



● MC: 1,5 - 2,000,000 vnd/ người.

● Live music:  ~2,000,000 vnd/ 1 giờ.

● Chụp sự kiện: 1-2,000,000 vnd/ 02 giờ đầu.

● Decor phát sinh thêm: Tùy gói

Additional Services 



XIN CẢM ƠN! 
Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ:
Email: nhahangbancong@gmail.com
Phone/Zalo: 096 156 7998


