
Festive 
celebrations at

SHERATON
Hanoi Hotel



All month (from 1 December)

Merry Hamper – VND1,100,000++
- 01 bottle of Red wine Mixtus

- Strawberry Fragatta Jam (350gr)

- Orange skin dipped in Chocolate (250gr)

- Homemade Christmas Cookies (250gr)

- Stollen Bread (250gr)

- Christmas Pudding (150gr)

Giỏ quà Merry – VND1,100,000++
- 01 chai rượu vang đỏ Mixtus
- 01 lọ mứt dâu Fragatta (350gr) 
- 01 túi vỏ cam tẩm sô cô la (250gr)
- 01 túi bánh quy Sheraton (250gr)
- Bánh Stollen (250gr) 
- Bánh Pudding (150gr) 

Sparkling Hamper – VND1,800,000++ 
- 01 bottle of Sparkling wine/Red wine 
- 01 bottle of Organic Olive Oil (0.5 lt)
- Morelli Garlic & Basil Pasta (250gr)
- Strawberry Fragatta Jam (350gr)
- Orange skin dipped in Chocolate (250gr)
- Homemade Christmas Cookies (250gr)
- Stollen Bread (250gr)
- Christmas Pudding (150gr)
- Marou Chocolate Bar (100gr)

Giỏ quà Sparkling – VND1,800,000++
- 01 chai rượu vang nổ hoặc vang đỏ 
- 01 chai dầu Ô liu Organic (0.5L) 
- 01 gói mỳ Pasta “morelli” (250gr) 
- 01 lọ mứt dâu Fragatta (350gr) 
- 01 túi vỏ cam tẩm sô cô la (250gr) 
- 01 túi bánh quy Sheraton (250gr) 
- Bánh Stollen (250gr) 
- Bánh Pudding (150gr)
- 01 thanh sô cô la Marou (100gr)

15% discount for SP card. No complimentary voucher applied.

Giảm giá 15% cho thẻ SP. Không áp dụng thẻ miễn phí

15% discount for SP card. No complimentary voucher applied.

Giảm giá 15% cho thẻ SP. Không áp dụng thẻ miễn phí

QUÀ GIÁNG SINH



Log Cake –  VND650,000++/pcs
- Valrhona Guanaja

  Bánh cuộn Valrhona Guanaja
- Dark Chocolate 

  Bánh cuộn Sô cô la đen
- Red Velvet 

 Bánh cuộn nhung đỏ Red velvet 

Sweet for the Soul
Christmas Cookies – VND70,000++/150gr 
Bánh quy Giáng sinh

Chocolate Santa Claus – VND150,000++/150gr 
Ông già Noel bằng sô cô la – VND80,000++/70gr 

Gingerbread House – VND220,000++/Large (cỡ lớn) 
Nhà bánh gừng – VND150,000++/Small (cỡ nhỏ)

Mince Pie – VND120,000++/150gr 
Bánh Giáng Sinh nhân mứt hoa quả 

Christmas Pudding – VND120,000++/150gr
Bánh Pudding Giáng sinh 

Stollen Cake – VND320,000++/500gr
Bánh Stollen 

All month (from December)

Dark Chocolate - Bánh cuộn Sô cô la đen

Valrhona Guanaja - Bánh cuộn Valrhona Guanaja

Red Velvet  - Bánh cuộn nhung đỏ Red velvet 

15% discount for SP card. No complimentary voucher applied.

Giảm giá 15% cho thẻ SP. Không áp dụng thẻ miễn phí

15% discount for SP card. No complimentary voucher applied.

Giảm giá 15% cho thẻ SP. Không áp dụng thẻ miễn phí

BÁNH GIÁNG SINH



Special Treats for 
Christmas Season 

PREMIUM JAPANESE HITACHI BEEF – VND11,500,000++/SET  
Premium Japanese HITACHI Beef Rib-eye Roasted (1.5kg) served with 
premium Japanese sauce, Phu Quoc Peppercorn sauce, Wild mushroom 
jus Tru�le mash, Grilled Asparagus and Vegetables Ratatouille.

THĂN BÒ HITACHI THƯỢNG HẠNG – VND11,500,000++/PHẦN
Thăn bò HITACHI thượng hạng nướng (1.5kg) ăn kèm sốt Nhật đặc biệt, 
sốt tiêu Phú Quốc, sốt nấm rừng, khoai tây nghiền hương nấm truffle, 
măng tây nướng và rau củ hầm.

FESTIVE ROASTED TURKEY  - VND2,100,000++/SET
Roatsted Turkey: 5kg, Cranberry sauce, Chestnut stu�ing, 
French bean, roasted baby potato.

GÀ TÂY NƯỚNG – VND2,100,000++/PHẦN
Gà Tây nướng: 5kg, sốt nam việt quất, hạt dẻ, đậu Pháp 
và khoai tây nhỏ bỏ lò.

HONEY BAKED HAM – VND1,200,000++/SET 
Baked Ham: 2kg, roasted garlic pumpkin and honey 
mustard sauce. 

THỊT GIĂM BÔNG NƯỚNG MẬT ONG – VND1,200,000++/PHẦN
Giăm bông hầm: 2kg, bí ngô bỏ lò với tỏi và sốt mù tạt 
mật ong.

DUO OF ROASTED LAMB – VND2,100,000++/SET 
Lamb leg: 1.5 kg, 01 rack of lamb chop: 0, 5 kg served with 
mint jelly, rosemary sauce and roasted garlic pumpkin.

CỪU NƯỚNG 2 KIỂU – VND2,100,000++/PHẦN
Đùi cừu: 1.5kg, sườn cừu: 0.5 kg ăn kèm với sốt lá bạc hà, 
hương thảo và bí ngô bỏ lò với tỏi.  

15% discount for SP card. No complimentary voucher applied.

Giảm giá 15% cho thẻ SP. Không áp dụng thẻ miễn phí

15% discount for SP card. No complimentary voucher applied.

Giảm giá 15% cho thẻ SP. Không áp dụng thẻ miễn phí

ẨM THỰC GIÁNG SINH



Cocktail of December
Cocktail tháng 12
JINGLE JANGLE
Experience a fresh cake with our creative Cocktail to create an 
enjoyable gathering.

Hãy làm cho buổi gặp gỡ của bạn trở nên thú vị hơn với một lát bánh tươi 
và 1 ly Cocktail pha trộn độc đáo dành riêng cho mùa Giáng sinh.
-       Vodka
-       Cointreau
-       Pineapple juice
-       Lemon juice
-       Raspberry syrup
-       Grenadine syrup

 
VND90,000++/glass (ly)

Turkey Feast Sandwich
Bánh mỳ kẹp gà tây

Dark rye bread, roasted turkey, brie cheese, avocado, rocket leave 
and cranberry. All in one sandwich that make your taste fulfilled 
with Christmas flavors.

 
Bánh mỳ đen, gà tây nướng, pho mát, bơ, rau diếp và sốt dâu rừng. 
Tất cả trong một chiếc bánh mỳ khiến bạn chìm đắm trong các hương 
vị Giáng sinh không thể nào quên.   

 
VND250,000++/set (suât)    

Lobby Lounge - Lobby Level Lobby Lounge - Lobby Level



Festive Buffet
Chào đón Mùa lễ hội
Dinner buffet / Tiệc tự chọn tối
Oven D’or Restaurant / Nhà hàng Oven D’or
 
From 1 – 23 December, 2015 / Từ ngày 1 – 23/12/2015

Christmas season, the beautiful time of the year has come. Gather with your beloved ones in the 

festively decorated venue and enjoy various delicious Christmas dishes specially prepared to 

you at Oven D’or restaurant.

Mùa Giáng Sinh, mùa lễ hội sôi động trong năm đã tới. Quây quần bên người thân yêu của bạn 

trong một không gian được trang trí ấm cúng và thưởng thức những món ăn đặc sắc đậm chất 

Giáng sinh được chuẩn bị công phu tại nhà hàng Oven D’or.

 
Price: VND 1,100,00++/person 
(including free flows of juice, soft drink, co�ee or tea).

Giá: VND 1,100,00++/suất 
(gồm đồ ăn và uống nước hoa quả, nước ngọt, cà phê và trà không giới hạn).

Extra VND 250,000++ for free flow of wine and Tiger beer.

Trả thêm VND 250,000++ để uống không giới hạn bia Tiger và rượu vang. 

Oven D’or Restaurant - Lobby Level



The special classy 7-course set menu is prepared for gourmet lover who seeking 
intimate gastronomic delight with the beloved ones in Christmas Eve. Whisper the 
stories, sharing the wine and savor the delectable dishes from our talented Chef 
Patrick include Turkey Terrine, Foie Gras, Pigeon Consommé and US Prime Sirloin.
 
Thực khách sành ăn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội cùng người thân yêu trải nghiệm thực 
đơn 7 món đặc biệt của Giáng sinh do chính bếp trưởng Patrick tài năng của nhà 
hàng Hemispheres chuẩn bị. Cùng nhau chuyện trò, nhấm nháp rượu vang và 
thưởng thức Pa-tê gà tây, gan ngỗng, canh chim câu và thăn bò Mỹ.
 
Dinner on 24 December, 2015

VND1,600,000++/set 
(include free flow of wine, beer and soft drink)
 
Bữa tối ngày 24/12/2015

VND1,600,000++/set 
(gồm đồ ăn và uống không giới hạn rượu vang, bia và nước ngọt)

Christmas Set Menu 

No Complimentary voucher applied. 15% discount for SPG and SP card holder.

Không áp dụng thẻ miễn phí. Giảm giá 15% cho thành viên SPG và thẻ SP.

Christmas 
Weekend Dinner
Tiệc tối Cuối tuần
Celebrate the last weekend of the year with a magnificent dinner 
buffet at Oven D’or Restaurant.

Những ngày cuối tuần cuối cùng của năm 2015 là cơ hội tuyệt vời để 
cùng tụ tập để chia sẻ những khoảnh khắc không thể quên của một 
năm. Nhà hàng Oven D’or sẵn sàng chờ đón bạn với thực đơn tuyệt 
vời.
From 25 – 27 December 2015
Từ ngày 25 – 27/12/2015

Price: VND1,200,000++/person 
(including free flow of soft drink, wine and beer)

Giá: VND1,200,000++/suất 
(gồm đồ ăn, uống không giới hạn rượu vang, bia và nước ngọt)

Oven D’or Restaurant - Lobby Level



Oven D’or Restaurant - Lobby Level

CHRISTMAS EVE
TIỆC GIÁNG SINH

Join the magical ambience of Christmas at Oven D’or where the joyful decoration and amazing bu�et are waiting for you and your 
family. Relax in the delight music with Flamenco band while tasting the unique Christmas treats include Christmas carving with 
Turkey, Roasted Hitachi beef, French Foie Gras..., Exclusive Seafood Ice Bar with Canadian Snow Crab, Norway salmon..., BBQ station 
with Nha Trang Lobster, New Zealand lamb chops... Do not miss our dessert corner with log cakes, chocolate, European ice-cream 
station and much more.
Please drop your contact at the registration desk to get the lucky draw of 2 nights in the weekend or dining vouchers at Sheraton 
Hanoi Hotel.
Price: VND1,900,000++/person (food only) 
          VND2,000,000++/person (food and free flow of wine, draught Tiger beer, soft drinks) 
Hòa mình vào không gian Giáng Sinh huyền diệu tại Oven D’or, những góc trang trí vui nhộn và quầy buffet được bài 
trí đẹp mắt đang đón chờ bạn và người thân. Thư giãn cùng ban nhạc Flamenco và thưởng thức những món ăn đặc 
biệt dành cho Giáng sinh như quầy Gà tây, bò Hitachi, gan ngỗng..., quầy hải sản tươi với cua tuyết, cá hồi Na Uy.., 
quầy nướng BBQ với tôm hùm Nha Trang, đùi cừu... Và nhớ đừng bỏ qua những món tráng miệng tuyệt hảo với bánh 
khúc cây, sô cô la, quầy kem nhập khẩu châu Âu.
Hãy nhớ để lại thông tin cho phần bốc thăm may mắn để có cơ hội nhận 2 đêm nghỉ hoặc phiếu ăn tại khách sạn 
Sheraton Hanoi.
Giá: VND1,900,000++/suất(chỉ đồ ăn)
      VND2,000,000++/suất(đồ ăn và uống rượu vang, bia Tiger tươi, nước ngọt không giới hạn)
 

24 December 2015
Tiệc buffet tối ngày 24/12

No Complimentary voucher applied. 15% discount for SPG and SP card holder.
Không áp dụng thẻ miễn phí. Giảm giá 15% cho thành viên SPG và thẻ SP.

CHRISTMAS
BRUNCH

BỮA TRƯA NGÀY GIÁNG SINH

Keep the Christmas Spirit along after the magical night with 
the delectable brunch.

 
Tinh thần lễ hội tưng bừng của đêm Giáng sinh sẽ được 

tiếp nối với bữa trưa độc đáo tại Oven D’or.
 

Brunch - VND990,000++/person 
(including food and soft drinks)

Trưa ngày 25 tháng 12, năm 2015
VND990,000++/suất 

(bao gồm đồ ăn và nước ngọt)

25 December 2015
Buffet trưa ngày 25/12

No Complimentary voucher applied. All discount vouchers/program are applicable.

 Không áp dụng phiếu miễn phí. Các chương trình giảm giá được áp dụng.



No Complimentary voucher applied. 15% discount for SPG and SP card holder.

Không áp dụng thẻ miễn phí. Giảm giá 15% cho thành viên SPG và thẻ SP.

NEW YEAR’S EVE
ĐÊM GIAO THỪA
Dinner
31 December 2015
Tiệc tối
Ngày 31/12/2015

Create a memorable farewell to 2015. An extraordinary night of the year is guaranteed with delicious Nha 
Trang lobster, French Foie gras, Wagyu ribs, roasted Hitachi beef and Whole baby lamb, baked whole Norway 
salmon. Sing, dance, count down to the new year and welcome a new lucky year with Sheraton Hanoi Hotel.
Chance to win the most amazing lucky draw of 5 nights stay at Le Meridien Etoile (Paris, France) and many other awards.
 
Lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ chia tay năm 2015. Một đêm cuối năm không thể nào quên với Tôm hùm Nha 
Trang, gan ngỗng, sườn bò Wagyu, bò Hitachi và cừu nguyên con nướng, cá hồi Na Uy nướng nguyên con. Hát, 
nhảy, đếm ngược tới năm mới và chào mừng một năm may măn tại khách sạn Sheraton Hanoi.
Giải thưởng đặc biệt – 5 đêm nghỉ tại khách sạn Le Meridien Etoile (Paris, Pháp) và các giải thưởng may mắn khác đang chờ đón bạn.
 
Oven D’or Restaurant - Buffet
VND1,900,000++/person (including food only)
VND2,000,000++/person (including free flow of wine, draught Tiger beer and soft drinks)
VND2,500,000++/person (including free flows of champagne).
 
Tiệc buffet – Nhà hàng Oven D’or
VND1,900,000++/suất  (chỉ gồm đồ ăn)
VND2,000,000++/ suất (gồm đồ ăn và uống rượu vang, bia tươi Tiger và nước ngọt không giới hạn)
VND2,500,000++/ suất (gồm đồ ăn và sâm panh uống không giới hạn).
 
Hemispheres Restaurant – New year’s eve set menu (7 courses)
VND1,600,000++/set (food only)
VND1,900,000++/set (include free flow champagne)
 
Nhà hàng Hemispheres – Thực đơn Giao thừa (set 7 món)
VND1,600,000++/set (chỉ gồm đồ ăn)
VND1,900,000++/set (gồm đồ ăn và uống sâm panh không giới hạn)



EXCLUSIVE PERKS FOR 
DISTINGUISHED CUSTOMERS

ƯU ĐÃI PHÒNG Ở ĐẶC QUYỀN CỦA MÙA GIÁNG SINH

Book a dinner at any venue of Sheraton Hanoi  during 20 – 
28 December, 2015 and you will receive 30% o� your stay at 
same period.
 
Call us at 04 3719 9000
 
Đặt ăn tối tại bất kỳ nhà hàng nào của khách sạn 
Sheraton Hanoi từ ngày 22-27/12/2015 và bạn sẽ được 
giảm giá 30% nếu đặt phòng ở trong cùng thời gian trên.
 
Điện thoại đặt phòng 04 3719 9000

Wagyu Tasting plate Marble score 8
BÒ WAGYU NGỌT MỀM VÂN MỠ ĐỘ 8 
Be the first one to taste the special plate available only at 
Hemispheres Steak & Seafood Grill Restaurant this December. 
Australian Wagyu beef with Marble score 8, succulent and juicy, that 
gorgeous web of creamy intramuscular fat – the marbling – which 
characterizes Wagyu beef spreads more and more throughout the 
meat, giving it melt-in-your-mouth texture that you’ll never forget.
 
From 1 - 31 December
VND1,800,000++/set
VND2,200,000++/set – Upgrade to Hitachi beef
 
Hãy là người đầu tiên thưởng thức món ăn đặc biệt chỉ có tại nhà 
hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill tháng 12 này. Thịt bò 
Wagyu Úc với vân mỡ cấp độ 8, loại thịt được xếp đầu bảng trên 
thế giới, mềm và ngọt, mỗi miếng bò đem đến cảm giác tan chảy 
trong miệng khiến bạn nhớ mãi.
 
Từ ngày 1 – 31/12/2015
VND1,800,000++/phần
VND2,200,000++/phần (phần tương tự với bò Hitachi)

30% 
OFFYOUR

STAY

GIẢM GIÁ 
PHÒNG Ở 30%



 SHERATON HANOI HOTEL
K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Street, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam

T  844 3719 9000    F  844 3719 9001
sheratonhanoi.com


