
COUPLE SET 
Mình Bạn Có  -                         Lo!



Giữa hàng ngàn, hàng vạn lựa chọn ngoài kia, Bancông xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã quan 
tâm đến chúng mình! 

Nép mình với không gian ấm cúng, yên tĩnh giữa những tấp nập, ồn ào của chốn trung tâm 
Hà Nội, là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa đậm chất của văn hoá Việt Nam 
và hơi thở của quốc tế, Bancông tự hào khi mình luôn có một phong cách riêng, một bản 
sắc riêng. Khi bạn cảm thấy thích Bancông, xin đập tay vì chúng ta “hợp-gu".

Trong suốt thời gian hoạt động, Bancông chăm chỉ để mang đến không gian đẹp, đồ uống 
ngon, đồ ăn sáng tạo, và có lẽ như một mối duyên - Bancông còn trở thành “ông Tơ bà 
Nguyệt" từ lúc nào không hay - chúng mình đã góp một phần “nên duyên" cho nhiều cặp 
đôi tại đây.

Nếu như bạn đang tìm kiếm một không gian đủ riêng tư & lãng mạn dành cho người mình 
yêu, thì hãy xem tiếp xem Bancong có phù hợp cho hai bạn không nhé!

GÓC RIÊNG TƯ  
Dành cho những người đang & sẽ yêu 



Đối phương bạn thích đã “bật đèn xanh"? 

Tất cả những gì chúng ta cần là một giây phút 
quyết định: Hai bạn chính thức là một cặp đôi. 
Vậy thì một không gian ngoài trời lãng mạn, âm 
nhạc và ánh nến cùng nhảy trên một giai điệu, 
bạn chỉ cần nói ra những lời thật lòng nhất, thì 
chắc chắn, tại Bancông, chúng ta lại có thêm 
một tình iu chớm nở. 

Và đừng mải mê quá nhé, đồ ăn ngon lành đang 
đợi các bạn thưởng thức trước khi nguội mất 
tiêu đó :D

Tỏ  Tình 





Những gì các cặp đôi hay nói với nhau là: Không biết đi 
đâu hẹn hò ở Hà Nội bé tí chật chội này? :<

Vậy các bạn có muốn thử trải nghiệm việc ngắm dòng 
người qua lại, những câu chuyện bạn ngẫu nhiên chứng 
kiến tại con phố cổ Hà Nội, lắng nghe những nhịp điệu 
của cuộc sống đang trôi đi, còn hai bạn thì sống chậm lại 
một chút, vừa cảm nhận một buổi hẹn hò so-chill, vừa 
nhâm nhi ly vang đỏ, say vừa đủ để thấy mọi thứ thật 
đong đầy. 

Đó là một trong những điều mà Bancông muốn tặng bạn: 
Hà Nội tuy chật nhưng lại rộng tình yêu!

Hẹn Hò 







Chúc mừng các bạn đã đủ dũng cảm & 
trách nhiệm, để mối quan hệ của mình được 
tiến thêm một bước. Một bước nhưng dài 
bằng cả hai cuộc đời chụm lại :D

 “Phải làm điều gì đó thật đặc biệt!” - Đúng, 
phải làm! 

Hay là một buổi cầu hôn riêng tư, kể cả 
người sống nội tâm cũng có thể cảm thấy 
thoải mái. Một không gian đẹp đến thân 
thiện với cây và hoa, những điều bất ngờ 
giản dị nhưng đáng nhớ mà bạn có thể dành 
tặng cho nửa kia của mình, Bancông đều có 
hết. Chỉ cần là bạn cần, chúng mình sẵn 
sàng lục tung cả Hà Nội lên để tìm cho bạn!

Tất cả để bạn có một buổi Cầu hôn hoàn hảo, 
độc nhất và đầy cảm xúc!

Cầu Hôn 







BÀN TIỆC
DÀNH CHO TỎ TÌNH/ CẦU HÔN/ HẸN HÒ 

Hoa để bàn: 300k+++ Hoa bó tặng nàng: 500k+++

Gói deco cầu hôn: 2.000k

Không gian dành riêng cho 2 người: 

● Góc riêng tư lãng mạn decor với cây và hoa tươi;

● Menu đồ Âu được bày biện siêu đẹp, đồ ăn ngon cũng là xúc tác 

giúp tình cảm thăng hoa;

● TẶNG decor bàn tiệc hẹn hò với nến và hoa, để không gian thật 

sự ấm cúng & trọn vẹn;

● TẶNG hai ly vang để "tình-cảm-đi-lên" thêm 1 bước;

Ngoài ra, các bạn có thể đặt thêm một số items:

Hoặc bất cứ thứ gì bạn cần
Deco chữ + dây bóng: 200k +++



Menu Catering
LOVE COUPLE SET 

(giá trọn gói cho 02 người - không phụ phí  
đã bao gồm quà tặng là 02 ly vang và decor bàn lãng mạn) 

SWEET-HEART 
Súp bí đỏ 
Salad Hy Lạp
Steak bò Rib-eye sốt tiêu đen
Mỳ ý sốt bò bằm/ kem nấm
Panna Cotta Chanh leo

DARLING
Súp sò điệp măng tây
Salad gà nướng
Cá hồi áp chảo sốt chanh leo
Bò tenderloin sốt tiêu đen/ rượu vang
Bánh cheese dâu tây

989K

1289K







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


