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Montgomerie Links Vietnam tự hào khi có thể đem đến những trải nghiệm tổ chức sự kiện tuyệt vời và độc đáo.
Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng quý khách ngay từ những bước đầu tiên đến khi sự kiện được diễn ra trọn vẹn.    
Bên cạnh việc cung cấp những gói dịch vụ tổ chức sự kiện tiện lợi sẵn có, đội ngũ nhân viên của Montgomerie Links Vietnam

sẽ luôn lắng nghe và thấu hiểu để tạo ra những nét riêng biệt đặc sắc cho chính sự kiện của quý khách. 

 Sân Golf 18 lỗ được thiết kế bởi gôn thủ huyền thoại Colin Montgomerie, với diện tích 3200 m2 cùng Nhà câu lạc bộ 
được trang bị những cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi. 

events@montgomerielinks.comwww.montgomerielinks.com  



SỰ KIỆN CỦA CHÚNG TÔI
CÁC SỰ KIỆN XÃ HỘI 

Với mong muốn đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thực 
khách tại Montgomerie Links Vietnam, đội ngũ nhân viên sân gôn 
đã xây dựng và đem đến hàng loạt những sự kiện ẩm thực với  
những nét đặc trưng riêng.

Chuỗi sự kiện Lễ hội Hải sản và Bia tươi đã đem đến cho khách  
hàng những trải nghiệm về tiệc buffet hải sản tươi ngon và bia tươi 
không giới hạn cùng những hoạt động luyện tập về bộ môn gôn 
đầy mới mẻ và thú vị. Không dừng lại ở đó, sự kiện ẩm thực với chủ 
đề Tiệc Giáng Sinh đã đem đến một mùa Giáng Sinh an lành và 
trọn vẹn bên gia đình và những người thân yêu.

ĐỊA ĐIỂM LÍ TƯỞNG ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Được lấy cảm hứng từ các sự kiện do Montgomerie Links Vietnam 
tổ chức, nhiều đoàn thể và công ty đã chọn Câu Lạc Bộ làm điểm 
đến cho các sự kiện hoạt động đoàn thể quan trọng.

Hyatt Regency Danang Resort & Spa, đã tổ chức thành công 
Ngày Hội Gia đình Hyatt cho nhân viên và gia đình. Trong sự kiện 
này, Montgomerie Links Vietnam đã chào đón gần 850 khách. 

Sân gôn cũng đã được lựa chọn là địa điểm để tổ chức kỳ nghỉ hè 
cho những khách hàng đến từ Hội Cựu Sinh Viên Trường Đại Học 
Bách Khoa. Và đây chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị cho tất 
cả mọi người.

ĐỊA ĐIỂM HOÀN HẢO CHO HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ
SAU HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG

Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng toàn cầu của công 
ty VS, bữa tiệc tối VS Rock với phong cách rock chủ đạo đã được 
tổ chức tại Montgomerie Links Vietnam vào đêm 21 tháng 02 năm 
2018.

Đêm nhạc tại khuôn viên sân cỏ rộng lớn của Montgomerie Links 
thực sự đã đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho những khách 
hàng của công ty.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ
CHO CÁC CẶP ĐÔI 

Montgomerie Links Vietnam vinh dự được đồng hành cùng các 
cô dâu và chú rể trong ngày đặc biệt nhất của họ.  

Không gian cỏ ngát xanh cùng với tông màu cam trang trí chủ 
đạo đã khiến ngày hôm ấy trở thành một ngày thật đặc biệt và 
lãng mạn đối với cặp đôi Rodger và Thùy Trâm, một trong những 
cặp đôi đã gửi gắm ngày trọng đại tại Sân gôn Montgomerie Links 
Vietnam.



THỰC ĐƠN CHỌN SẴN

CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI CÁC MÓN CANH CÁC MÓN CHÍNH CÁC MÓN ĂN KÈM 
Vui lòng chọn một món:
- Chả giò thịt heo
- Gỏi cuốn tôm thịt
  & rau thơm
- Gỏi hoa chuối tôm thịt
- Gỏi bắp cải trắng gà xé

Vui lòng chọn một món:
- Canh cá chua ngọt
- Súp nấm thịt gà
  trứng cuốc
- Canh bí đao chả cá viên
- Súp bắp thịt cua

Vui lòng chọn hai món:
- Heo kho tộ
- Gà kho tộ
- Bò xào lúc lắc
- Cá thu chiên sốt cà chua
- Tôm sú rang me

Vui lòng chọn một món:
- Rau muống xào tỏi
- Cải thìa xào dầu hào

Vui lòng chọn một món
- Trái cây tươi
- Bánh ít lá gai

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG 

THỰC ĐƠN 1

CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI CÁC MÓN CANH CÁC MÓN CHÍNH
Vui lòng chọn một món:
- Mực chiên giòn
- Hải sản nướng xiên
- Cà tím nhồi chả bò
- Gỏi ngó sen tôm thịt

Vui lòng chọn một món:
- Canh tôm chua ngọt
- Canh mướp đắng
   nhồi thịt heo & nấm
- Canh rong biển nấu tôm
- Súp hoành thánh

Vui lòng chọn ba món:
- Ức gà nhồi bỏ lò
- Hải sản kho tộ
- Bò nhúng dấm
- Cá thu hấp nước tương
- Mực xào thơm, hành cần

Vui lòng chọn một món:
- Rau củ thập cẩm hấp
- Cải thìa xào dầu hào
- Rau muống xào tỏi

CÁC MÓN ĂN KÈM 

Vui lòng chọn một món:
- Trái cây tươi
- Chè hạt sen

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG 

CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI CÁC MÓN CANH CÁC MÓN CHÍNH
Vui lòng chọn một món:
- Sa lát tôm sú
- Sa lát thập cẩm
- Sa lát củ dền ăn kèm
  phô mai fetta và sốt dấm

Vui lòng chọn một món:
- Súp kem cà chua
- Súp bắp tôm sú
- Súp kem bí ngòi

Vui lòng chọn một món:
- Cốt lếch heo bỏ lò
- Cá diêu hồng áp chảo
  kèm đậu que & sốt rượu trắng
- Thăn bò Úc nướng
  sốt vang đỏ
- Bò kho Ấn Độ

Vui lòng chọn một món:
- Trái cây tươi
- Kem

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG 

CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI CÁC MÓN CANH CÁC MÓN CHÍNH CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG 
Vui lòng chọn một món:
- Sa lát Caesar ức gà nướng
- Sa lát Hy Lạp
- Cá ngừ áp chảo
  kèm cà tím & rau quế

Vui lòng chọn một món:
- Súp kem cà chua
- Súp bắp tôm sú
- Súp kem bí ngòi

Vui lòng chọn một món:
- Ức gà nhồi
- Cá mú phi lê áp chảo
- Thăn heo nhồi bỏ lò
- Bò kho Ấn Độ

Vui lòng chọn một món:
- Trái cây tươi
- Kem

CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI CÁC MÓN CANH CÁC MÓN CHÍNH CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG 
Vui lòng chọn một món:
- Bánh cá ngừ
- Cải thảo cuộn bò nướng
- Thịt heo viên chiên giòn
- Mực chiên giòn
  kiểu Thái Lan

Vui lòng chọn một món:
- Súp kim chi đậu phụ
- Súp tôm rong biển
- Mỳ Hàn Quốc
- Súp tôm Thái Lan

Vui lòng chọn hai món:
- Cơm chiên kim chi
- Heo xào kim chi
- Cơm trộn Hàn Quốc
- Cơm thịt gà sốt teriyaki
- Mỳ bò Nhật bản
- Cơm Mã Lai

Vui lòng chọn một món:
- Trái cây tươi
- Kem

THỰC ĐƠN 2

THỰC ĐƠN 3

THỰC ĐƠN 4

THỰC ĐƠN 5



1
CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI

- Gỏi hoa chuối tôm thịt
- Gỏi đu đủ bò khô
- Quầy sa lát
  & sốt dầu dấm
- Chả giò Việt
- Chạo tôm
- Bánh bông hồng trắng
   Hội An

- Bò xào lúc lắc
- Tôm rang me
- Gà xào sả ớt
- Mực xào chua ngọt
- Rau muống xào tỏi
- Mỳ vàng xào rau củ
- Cơm trắng

CÁC MÓN CHÍNH
- Canh chua tôm sú
- Canh cải xanh thịt viên

CÁC MÓN CANH

CÁC MÓN
TRÁNG MIỆNG 
- Trái cây tươi
- Các loại bánh ngọt
   Việt Nam

CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI

- Súp bắp thịt cua
- Canh gà lá giang

CÁC MÓN CHÍNH

3
- Chả giò hải sản
- Gỏi mực
- Hoành thánh chiên giòn
- Quầy sa lát
  & sốt dầu dấm
- Nem chả Việt Nam
- Gỏi bắp cải trắng
  thịt gà xé

- Trái cây tươi
- Chè hạt sen

- Thăn heo nhồi táo bỏ lò
- Bò phi lê nướng ngũ vị
- Cá hồng hấp
  kèm sốt chanh dây
- Ức gà nhồi
- Mỳ nui sốt cà chua
- Rau xào thập cẩm
- Cơm chiên hải sản

CÁC MÓN
TRÁNG MIỆNG 

CÁC MÓN CANH

CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI CÁC MÓN CHÍNH
- Súp kem cà chua
  & bánh mỳ bơ tỏi

CÁC MÓN CANH

CÁC MÓN
TRÁNG MIỆNG 

SET
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CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI
- Chả giò hải sản
- Hoành thánh chiên giòn
- Quầy sa lát
  & sốt dầu dấm
- Nem chả Việt Nam
- Gỏi bắp cải trắng
  thịt gà xé

- Thăn heo nhồi táo
  bỏ lò
- Cá hồng hấp
  nước tương & nấm
- Mỳ nui sốt cà chua
- Rau xào thập cẩm
- Cơm chiên hải sản

CÁC MÓN CHÍNH
- Xúc xích Đức
- Cánh gà tẩm
  kiểu Việt
- Rau củ tươi xiên
- Bò xiên
- Tôm sú tươi
- Mực tẩm sả ớt

CÁC MÓN NƯỚNG

CÁC MÓN CANH
- Súp măng tây thịt gà

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG 
- Trái cây tươi

- Quầy sa lát
  & sốt dầu dấm
- Sa lát Hy lạp với
  phô mai feta
- Bí ngòi & phô mai bỏ lò
- Mực chiên giòn
- Hành tây tẩm bột
  chiên giò

- Thăn bò tẩm bỏ lò
- Tôm sú sốt me
- Sườn non rim mè
- Cà tím nướng mỡ hành
- Mỳ ý sốt kem
- Cơm chiên rau củ
- Đậu phụ chiên
  sốt cà chua

- Trái cây tươi
- Chè hạt sen
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CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI
- Sa lát tôm sú
- Gỏi cuốn thịt heo rau thơm
- Cà tím nhồi chiên giòn
- Cánh gà chiên mắm cay
- Nem chả các loại

- Bò xào lúc lắc
- Cá hồng hấp nấm
  & nước tương
- Rau muống xào tỏi
- Cơm chiên hải sản
- Mỳ trứng xào rau củ

- Các món nướng
- Xúc xích Đức
- Rau củ tươi xiên
- Sườn heo tẩm
  mật ong 
  & nước tương
- Mực tẩm sả ớt
- Tôm sú xiên que
- Cánh gà sốt cay

CÁC MÓN CHÍNH CÁC MÓN NƯỚNG

- Súp hoành thánh
  rau củ

CÁC MÓN CANHCÁC MÓN TRÁNG MIỆNG 
- Trái cây tươi
- Bánh ngọt các loại
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- Quầy sa lát & sốt dầu dấm
- Sa lát Caesar thịt gà nướng
- Cá tẩm bột chiên giòn
- Vỏ khoai tây bỏ lò
  với phô mai
- Hành tây tẩm
  bột chiên giòn

- Đùi gà tẩm chanh
  & mật ong bỏ lò
- Mực nhồi hấp
- Bò hầm
- Tôm sú sốt chua ngọt
- Ba loại nấm xào
- Mỳ ý bò băm
- Cơm chiên kim chi

- Súp tôm Thái Lan

CÁC MÓN
TRÁNG MIỆNG 
- Trái cây tươi
- Kem New Zealand

4
CÁC MÓN KHAI VỊ & GỎI CÁC MÓN CHÍNH SOUP

THỰC ĐƠN BUFFET



KHU VỰC SÂN TẬP NHÀ HÀNG BISTRO 

KHU VỰC SÂN VƯỜN NHÀ HÀNG BISTRO NHÀ HÀNG BIRDIES 

TIỀN SẢNH NHÀ HÀNG BIRDIES PHÒNG TIỆC - HỘI NGHỊ

50
khách khách

350
khách

+84 (0)93 515 4854


