Dine
Design
by
Celebrate unforgettable moments with your loved ones by unique dining venues beyond compare.
An al fresco evening is delightfully designed by your choice of menu and private dining venue at
anywhere in the resort. We have carefully designed not only an exclusive set menu but magnificent
dining locations just for you, starting at VND 3,500,000 for 2 people.
Nâng niu khoảnh khắc tuyệt vời bên người thương bằng bữa tiệc mang dấu ấn cá nhân của riêng bạn.
Khơi mở xúc cảm với những trải nghiệm riêng tư và nghệ thuật ẩm thực tinh tế tại các địa điểm độc đáo
ở Premier Village Phu Quoc, chỉ từ VND 3,500,000 cho 2 người.

EXCLUSIVE SERVICES
DỊCH VỤ HOÀN HẢO

Matching the art of fine dining and our
resort’s enchanting settings, Dine by
Design offers a truly exclusive service. You
will have a personal butler who assists you
with all of your hospitality needs. Enjoy a
delightful dinner and cherish unforgettable
moments with your loved ones at Premier
Village Phu Quoc.

Sự thấu hiểu, tính chuyên nghiệp cùng sự sáng tạo và
chăm chút cho từng chi tiết là những giá trị cốt lõi của
Dine by Design để tạo nên một kì nghỉ hoàn hảo tại
Đảo Ngọc. Trong mọi khoảnh khắc, bạn luôn được
quan tâm và đồng hành cùng người phục vụ riêng,
sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu để đem đến một bữa tiệc
sang trọng và ấm cúng.

THE ART OF
FINE DINING
NGHỆ THUẬT
ẨM THỰC ĐẲNG CẤP

Whether you are more into an eclectic blend of
cuisines and concepts or a top-notch service experience.
The art of fine dining cannot be completed without
top-shelf wines and spirits.
One thing you cannot miss when being in Phu Quoc
is to enjoying a finest glass of wine and slowly taking
in ocean breezes while enjoy premium seafoods. Our
talented Chef has created a delightful dining experience
for you with our ideal wine pairings.
Talk to our Chef about your wine preference, we will
help you to design great food and wine pairings.
Trải nghiệm sự tinh tế của nghệ thuật cân bằng giác quan
qua các món ăn được chế biến độc đáo và trang trí tỉ mỉ
bởi đầu bếp đến từ nước Ý trứ danh. Tận hưởng trọn vẹn
hương vị tự nhiên của nguyên liệu truyền thống cùng
kỹ nghệ ẩm thực đỉnh cao bên ly rượu hảo hạng cho các
xúc cảm mãnh liệt. Tuyệt vời hơn nữa, bạn hoàn toàn
có thể thảo luận với đầu bếp và tinh chỉnh món ăn theo
khẩu vị cũng như sở thích riêng.
Đừng quên thưởng thức một ly bia hoặc cocktail miễn phí
từ thực đơn đồ uống Dine by Design. Và tham khảo
Bộ sưu tập Rượu để chọn ra dòng rượu hoặc sâm-panh
hoàn hảo nhất cho bữa tiệc.

Scan here to see our full wine list
Lựa chọn loại rượu của bạn

DINE BY THE
PRIVATE BEACH
TẠI BÃI BIỂN RIÊNG TƯ

Immerse yourself in the symphony of shimmering
colors as the sunset visits the pearl island and
the soothing sounds of the gentle waves.
A sweet dinner by the beach would be
perfect to make every passing moment into a
cherished memory.
Đắm mình vào bản giao hưởng sắc màu
lung linh huyền ảo khi hoàng hôn ghé thăm
đảo ngọc và thanh âm êm dịu của những
làn sóng nhẹ vỗ về. Một bữa tối ngọt ngào
bên bờ biển sẽ là phép màu để biến mỗi
phút giây trôi qua thành kỉ niệm trân quý.

DINE BY
THE WATER
RETREAT VILLA
TẠI BIỆT THỰ WATER RETREAT
Cozy and luxurious private space with a
swimming pool overlooking the sea is
extremely suitable for sipping a glass of
wine, admiring the famous ravishing beauty
of the land.
Lắng đọng trong không gian ấm cúng và
sang trọng của Water Retreat Villa với tầm nhìn
hướng biển ngoạn mục cùng hồ bơi tràn bờ
đem đến trải nghiệm độc đáo được cá nhân
hoá. Tận hưởng sự thi vị khi vừa nhâm nhi ly
vang đỏ, vừa phóng tầm mắt ra xa và
chiêm nghiệm vẻ đẹp mê hồn của miền
biển đảo.

DINE BY
theMARKET’S
GARDEN
THẢM CỎ XANH BÊN
theMARKET

Our lush botanical paradise is ideal for intimate dining. Share a magical occasion at a beautifully
decorated private table, surrounded by lanterns hanging in the trees and lighting up the romance of
tropical nature.
Cảm nhận đôi chân thanh thoát trên mảng cỏ xanh mướt hướng biển từ nhà hàng theMarket, cùng ngắm nhìn
những chiếc đèn lồng rực rỡ và thưởng thức bản nhạc du dương. Tất cả sẽ tạo nên trải nghiệm riêng tư tuyệt đối
trong không gian yên bình và tĩnh lặng giữa lòng Premier Village Phu Quoc.

DINE BY
THE PLUMERIA
SPA’S GARDEN
KHU VƯỜN TRÊN ĐỒI
MANG TÊN PLUMERIA

An ideal spa journey begins with a refreshing
cup of herbal tea as soon as you enter, allows
you to relax, rejuvenates all of your senses with
restorative treatments, and concludes with
excellent dining in the Plumeria garden. From
the top of the hill, take in the breathtaking view
while enjoying the exceptional service.
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hài hoà và nên thơ
của khu vườn xanh mát, tọa lạc trên đỉnh đồi của
Plumeria Spa - Spa duy nhất tại Phú Quốc sở hữu
tầm nhìn thoáng đạt hướng đến biển xanh vô tận.
Hãy khép lại chuyến hành trình chữa lành một
cách trọn vẹn nhất bằng trải nghiệm ẩm thực tinh tế
và ấn tượng.

ROMANTIC HUT
BY THE ROCK

BỮA TỐI LÃNG MẠN
BÊN LÁN TRÊN GHỀNH ĐÁ
Situated right on the water’s edge of the charming
Eden Bay, romantic huts is where you can find a ultimate
beach-side private dining experience with stunting sunset
views. Surely a perfect evening with your loved one will be
well-spent. All you have to do is to open a bottle of wine
and enjoy delicious food served in a relaxed and stylish
environment.
Được thiết kế như một điểm nhấn kiến trúc thú vị trên
ghềnh đá, một đêm tiệc riêng tư bên lán sẽ mang đến bạn
trải nghiệm đặc biệt như đang ngay giữa lòng đại dương
bao la. Nơi bạn có thể bắt trọn những ánh nắng cuối cùng
tuyệt đẹp của hoàng hôn và ngắm ánh trăng đẹp nhất trên
Đảo Ngọc. Tựa mình vào khung cảnh nên thơ và sống trọn
từng khoảnh khắc bên người thương.

SAMPLE MENU

THỰC ĐƠN THAM KHẢO
CARAMELIZED DIVER SCALLOPS WITH SMOKED SALMON
ROE AND HOKKAIDO OCTOPUS
SÒ ĐIỆP CHÁY CẠNH, TRỨNG CÁ HỒI HUN KHÓI VÀ
BẠCH TUỘC HOKKAIDO

VIETNAMESE FARMED FIN DE CLAIRE OYSTER WITH
CAVIAR & CRÈME FRAICHE
HÀU PHÁP FIN DE CLAIRE ĂN KÈM TRỨNG CÁ
MUỐI CAVIAR VÀ KEM TƯƠI CRÈME FRAICHE

FORAGED SEA URCHIN WITH TRUFFLE MOUSSE
NHÍM BIỂN VỚI PA TÊ TRUFFLE MOUSSE

ROASTED POMPANO WITH CHILI CITRUS BUTTER
CÁ CHIM QUAY DÙNG KÈM SỐT BƠ QUÝT CAY

NEW ZEALAND LAMB RACK WITH IBERICO PORK BELLY,
ALMOND PISTU AND SWEET POTATO FONDUE
SƯỜN CỪU NEW ZEALAND VÀ THỊT THĂN HEO IBERICO
DÙNG KÈM SỐT HẠNH NHÂN, KHOAI LANG NGHIỀN

VALRHONA CHOCOLATE S’MORES
BÁNH QUY VALRHONA KẸP KẸO DẺO NƯỚNG VÀ SÔ-CÔ-LA

YUZU SORBET
KEM TUYẾT VỊ QUÝT YUZU

Dairy / Sữa

Fish / Cá

Lupin / Đậu

Mollusk / Động vật thân mềm

RESERVING YOUR PRIVATE
DINE BY D ESIGN JOURNEY
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐẶT TRƯỚC VỚI CHÚNG TÔI
ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM HOÀN HẢO NHẤT
You are welcome to book your unique Dine by Design experience for lunch or dinner at a time that suits you.
We kindly request that you provide us with at least 24 hours’ notice so that we can make all of the necessary
arrangements. Since we only accept one booking at each venue, reserving early is highly recommended.
Dine by Design is available for between two and ten in-house guests.
Reservations must be cancelled at least 12 hours in advance, otherwise a 50% menu charge applies.
For more information and reservations, please contact our Guest Assistant by
Dialing: +(84).297.354.6666 EXT “0”
or
Email: HB2R4-FB1@accor.com
Vui lòng đặt trước 24 giờ để chúng tôi có thể mang đến bạn dịch vụ tốt nhất. Dine by Design luôn sẵn sàng phục vụ
cho từ hai đến mười khách lưu trú. Nhu cầu huỷ đặt chỗ cần được thông báo ít nhất 12 giờ trước giờ tiệc.
Để biết thêm thông tin và đặt chỗ, vui lòng liên hệ:
Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng: +(84).297.354.6666 nhánh số “0”
hoặc
Email: HB2R4-FB1@accor.com

VND3,500,000 net

VND5,300,000 net

VND1,000,000 net

COUPLE
Included Welcome Cocktail

COUPLE
Included Welcome Cocktail
& a bottle of red/white/sparkling wine

Set up fee

2 NGƯỜI
Bao gồm Cocktail khai vị

2 NGƯỜI
1 chai vang tự chọn
và cocktail khai vị

Chi phí tổ chức

Tax and service charge included
Giá trên đã bao gồm thuế và phí

