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Biểu tượng
ẩm thực

thượng lưu
Việt Nam

—
 K

iệt tác sống động

Opus mang đến không gian độc đáo với sự kết 
hợp hài hòa giữa ẩm thực sáng tạo và văn hóa 
truyền thống. Là nơi đặc biệt dành cho những người 
say mê và trân trọng những giá trị tinh túy của 
cuộc sống, Opus tự hào có những đầu bếp 
kinh nghiệm dày dặn có khả năng sáng tạo các 
tác phẩm ẩm thực mang nét đặc trưng của văn hóa 
phương Đông từ nhiều nguồn nguyên liệu khắp nơi 

trên thế giới.

Tại Opus, quý khách có thể tổ chức một bữa tiệc 
tinh tế hay buổi hàn huyên gần gũi giữa lòng 
Sài Gòn. Các phòng tiệc đều mang phong cách 
riêng, được trang trí sang trọng với những tác 
phẩm nghệ thuật ấn tượng mang lại một thế giới 
tách biệt. Riêng tư và ấm cúng, các phòng tiệc 
đều được phục vụ bởi các quản tiệc Opus tận tâm, 
tất cả hòa quyện tạo nên một hành trình ẩm thực 
lý thú, riêng tư cùng những chai rượu vang hảo hạng, 

nghệ thuật và khoảnh khắc sống tuyệt diệu.

Khi quý khách muốn thưởng thức ẩm thực cùng 
bạn bè, kỷ niệm một dịp quan trọng với gia đình 
hoặc mời một người bạn đặc biệt bữa tối ấm cúng, 
hãy để Opus mang đến sự tinh tế và trọn vẹn cho 

sự kiện đặc biệt này.
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Opus mời quý khách trải nghiệm không gian tiệc 
độc đáo và riêng tư ngay tại trung tâm Sài Gòn, 
nơi lấy cảm hứng từ sự tinh tế của nhiều giai đoạn 
nghệ thuật và văn hóa Việt. Hãy đến và cảm 
nhận sự tĩnh lặng của những dãy hành lang cùng 
phong cách trang trí xa hoa, nơi mỗi cánh cửa đều 
mở ra một khung cảnh hoàn toàn riêng biệt cho 
những cuộc gặp gỡ giao lưu, và tại đó, mỗi thực đơn 
là một trải nghiệm hòa quyện đậm đà giữa mùi vị 

và hương thơm.

Không gian của Opus tràn ngập những giai điệu 
du dương giúp nhẹ nhàng xoa dịu mọi căng thẳng 
của quý khách. Nơi đây, âm điệu Việt xa xưa 
được đánh thức bởi các nghệ sĩ điêu luyện trong 
bộ áo lụa thướt tha. Mỗi nốt nhạc đều khiến bản 
giao hưởng của các giác quan thêm phong phú, 
cảm xúc cũng trở nên thăng hoa hơn khi khách có 

thể tận hưởng trong một không gian tuyệt vời.

Với sự kết hợp của hương vị tinh tế, mùi hương 
thanh thoát, đa dạng phong phú, những bản 
nhạc bất hủ và không gian độc đáo, Opus tạo ra 
bản hòa âm của những giác quan, một kiệt tác 
sống động cho những bữa tiệc riêng tư ấn tượng và 

các sự kiện giao lưu quan trọng.

Bản giao hưởng 
của các giác quan

—
 K

iệt tác sống động



5



66



7

Opus mời quý khách cùng thiết kế những 
trải nghiệm tiệc hay họp mặt riêng tư 
đặc biệt như mong muốn. Tại đây quý khách 
sẽ tận hưởng những giây phút ấm cúng bên 
bạn bè và người thân yêu. Hãy đến Opus 
để thưởng thức tách cà phê, ly cocktail hay 
những món ăn được chuẩn bị tuyệt hảo trong 
lúc làm việc hay sáng tạo các ý tưởng mới. 
Tiệc liên hoan tại Opus chắc chắn sẽ trở 
thành tâm điểm chú ý của mọi người. Dù là 
buổi gặp gỡ thân tình, những sự kiện xã hội 
quy mô lớn, hay là tiệc của công ty, Opus 
luôn là một điểm đến lý tưởng mang đến cho 
khách sự trọn vẹn về cảm xúc lẫn hương vị.

Khoảnh khắc 
Opus hoàn hảo

—
 K

iệt tác sống động
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TIỆC RIÊNG TƯ TẠI OPUS

Đến với Opus, quý khách như bước vào một 
thế giới yên tĩnh và thân tình, nơi lý tưởng 
để thư giãn và sum vầy bên người thân. 
Đây là điểm đến độc đáo cho những bữa 
tiệc riêng tư, nơi mỗi phòng tiệc là một kiệt 
tác nghệ thuật. Không gian chuyên biệt 
và sang trọng của Opus rất phù hợp để tổ 
chức những buổi họp mặt, gặp gỡ bạn bè, 
người thân yêu, hay dùng bữa trưa hay tối 
với đối tác.

Từng trải nghiệm trong hành trình Opus đều 
được những quản tiệc Opus tận tâm chăm 
chút tỉ mỉ. Từ cách kết hợp  các dòng rượu 
vang ưa thích của quý khách với những 
hương vị tinh tế trong từng món ăn, Opus 
đáp ứng mọi mong đợi và khao khát trải 
nghiệm của quý khách. Ghé thăm Opus vừa 
mang đến trải nghiệm mới lạ vừa có cảm 
giác thân quen như trở về nhà.
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Mỗi món ăn tại Opus đều là một kiệt tác cho 
những người say mê ẩm thực, được hoàn 
thiện chỉn chu với sự hòa quyện giữa hương 
vị Châu Á đặc sắc và các nguyên liệu cao 
cấp, đặc biệt từ khắp nơi trên thế giới. Trên 
cảm hứng từ nền nghệ thuật ẩm thực phong 
phú của Châu Á, Opus tái định nghĩa bữa ăn 
hoàn mỹ mang phong cách ẩm thực thực sự 

sáng tạo tại Sài Gòn.

Mọi thứ tại Opus, dù là thực đơn hay 
những tiết mục biểu diễn, đều là món quà 
được chuẩn bị kỹ lưỡng dành tặng những 
người trân trọng những giá trị tinh túy 
trong cuộc sống. Thực phẩm hữu cơ tại 
địa phương và những nguyên liệu theo 
mùa đều được chọn lọc bởi những đầu bếp 
dày dặn kinh nghiệm. Những thực phẩm 
cao cấp, tươi mới nhất được nhập khẩu từ 
các nhà cung cấp uy tín. Để rồi sau cùng, 
Opus mang đến cho quý khách bản hoà 
âm của các mùi vị, tinh hoa ẩm thực Châu 
Á hòa quyện trong không gian đậm nét 

Việt Nam.

Được chuẩn bị cẩn thận và trình bày 
đẹp mắt, từng món ăn tại Opus là một 
tác phẩm nghệ thuật và mỗi thực đơn là bản 

giao hòa hương vị.

Nghệ thuật ẩm thực 
Phương đông

—
 K

iệt tác sống động
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CIGAR DRINKS

W
IN

E BAR

Hãy chọn cho mình một chỗ ngồi tại hàng ghế 
đầu để có thể thưởng thức những màn trình diễn 
ẩm thực đẹp mắt tại ba phòng tiệc Gourmet. Quý 
khách có thể thoả sức chiêm ngưỡng cách Opus 
chế biến từng món ăn ngon ngay trong phòng tiệc 
riêng tư này bởi mỗi phòng đều có một quầy bếp 
mở chỉ cách bàn tiệc vài mét. 

Quý khách có thể chọn món từ thực đơn sẵn có, 
hoặc đầu bếp của Opus sẽ phục vụ theo thực đơn 
mà quý khách yêu cầu, những món ăn này được 
chuẩn bị phù hợp với khẩu vị và mong muốn của 
thực khách, đồng thời kết hợp một cách tinh tế với 
những loại rượu vang được lựa chọn từ hầm rượu đa 
dạng, phong phú.

Phòng tiệc Gourmet là một không gian tuyệt mỹ, 
nơi mang đến cho quý khách trải nghiệm hòa mình 
vào một khán phòng ẩm thực sống động.

Diện tích: 60 m2 | Sức chứa: 10-14 khách

GOURMET
PHÒNG

PRIVATE CHEF

—
 K

iệt tác sống động
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Phòng Melody mang đến bản nhạc hoàn hảo dành 
cho những tâm hồn yêu âm nhạc. Phòng tiệc riêng 
tư duy nhất ở Opus có trang bị đàn dương cầm 
lớn, Melody là không gian tuyệt vời để trải nghiệm 
những bữa tiệc tinh tế. Quý khách có thể giao lưu 
trong khi thưởng thức món uống trước bữa ăn tại 
khu ghế sofa pre-dinner sang trọng trong tiếng đàn 
du dương của người nghệ sĩ.  Hãy bắt đầu chuyến 
hành trình tiệc tối tinh tế được phục vụ chu đáo 
và tận tâm bởi người quản tiệc Opus. Với sức chứa 
lên tới 14 người, đi cùng thiết kế sang trọng, phòng 
Melody là sự cân bằng hoàn hảo giữa sự thanh nhã 
và tính gần gũi. 

Diện tích: 133 m2 | Sức chứa: 10-14 khách

MELODY
PHÒNG

—
 K

iệt tác sống động

CIGAR DRINKS

WINE BA
R

PRIVATE DINING
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Với nội thất phong phú theo phong cách châu Á, 
phòng The Queen là nơi yên tĩnh và tinh tế để tổ 
chức những buổi họp mặt quan trọng. Phòng tiệc 
có tiền sảnh đón khách riêng, quầy bar phục vụ loại 
rượu vang thượng hạng từ hầm rượu Opus, và một 
sân khấu để biểu diễn âm nhạc hay diễn thuyết sau 
bữa tối. Phòng The Queen với khả năng tùy chỉnh 
cao là lựa chọn tuyệt vời để tổ chức những sự kiện 
doanh nghiệp và xã hội. 

Diện tích: 135 m2 
Sức chứa và Chức năng: 60 khách (Bàn tròn); 
90 khách (Nhà hát); 50 khách (Phòng học)

THE QUEEN
SẢNH

—
 K

iệt tác sống động

CIGAR DRINKS

WINE BA
R

ST
A

G
E

PRIVATE EVENT
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THE SUN
PHÒNG

Tọa lạc tại lầu 5, The Sun là kiệt tác phòng tiệc 
riêng tư duy nhất có ban công riêng của Opus. Nơi 
đây khi chiều muộn, thực khách có thể thưởng 
thức ly cocktail, ngắm nhìn hoàng hôn buông 
xuống, hay thỏa sức chiêm ngưỡng bầu trời đêm 
Sài Gòn lấp lánh. Bước vào phía trong, khách sẽ 
được tận hưởng một không gian tiệc tuyệt vời, là 
sự hòa quyện của nội thất gỗ và những vật dụng 
trang trí sang trọng.

Diện tích: 280 m2 | Sức chứa: 10-20 khách

CIGAR DRINKS

W
IN

E BAR

PRIVATE DINING



THE MOON
PHÒNG

Tách biệt khỏi thế giới ồn ào, The Moon là phòng 
tiệc riêng tư được thiết kế đẹp mắt nằm liền kề 
với phòng chờ sang trọng. Từ ly cocktail, ly cà 
phê đến điếu xì gà, phòng chờ tại phòng The 
Moon mang đến một trải nghiệm mới cho bữa 
tiệc thết đãi đối tác kinh doanh hay tiệc đãi 
người thân. The Moon xứng đáng là thiên đường 
riêng tư, và uy thế. 

Diện tích: 60 m2 | Sức chứa: 15-40 khách

CIGAR DRINKS

W
IN

E BAR

PRIVATE DINING
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C
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Ví như một góc nhỏ ấm áp và yên bình, phòng Amber là sự kết hợp 
của sắc vàng nhẹ, sắc cam dịu êm, sàn gỗ và nội thất sang trọng. 
Quý khách sẽ chìm đắm trong không gian nghệ thuật với những 
tác phẩm được chọn lựa tỉ mỉ, thoải mái thưởng thức những ly rượu 
vang trên bộ sofa êm ái. Phòng Amber mang đến cho khách một trải 
nghiệm thưởng ẩm toàn diện và những phút giây thư giãn sang trọng 
sau khi dùng bữa.

Area: 42 m2 | Sức chứa: 6-8

PHÒNG AMBER

MÀU SẮC
PHÒNG THEO

PRIVATE DINING
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Như một viên ngọc quý trên vương miện 
Opus, sắc đỏ của phòng tiệc Ruby gợi lên 
cảm giác thịnh vượng, quyền lực và đam mê. 
Trang nhã từ nội thất đến những tác phẩm 
nghệ thuật treo tường, sắc đỏ nhẹ mang 
đến một không gian ấm cúng, thân mật. 
Ruby là nơi dừng chân kín đáo cho những 
bữa tối lãng mạn và bữa tiệc riêng tư với 
đối tác kinh doanh.

Diện tích: 38 m2 | Sức chứa: 2-6 khách

PHÒNG RUBY

PHÒNG SAPPHIRE

C
IG

A
R

D
RI

N
KS

WINE BAR

Màu xanh ngọc dịu êm tràn ngập từng góc 
của phòng tiệc và phòng chờ sang trọng 
liền kề. Những chi tiết tinh tế, những tác 
phẩm nghệ thuật được lựa chọn kì công 
kết hợp hài hòa với nội thất gỗ xa hoa sẽ 
mang đến cho bạn những khoảnh khắc 
thưởng thức ẩm thực đầy cảm hứng tại 
phòng tiệc Sapphire. 

Diện tích: 113 m2 | Sức chứa 8-10 khách

CIGAR

DRINKS

W
INE BAR

PRIVATE DINING

PRIVATE DINING
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Với thiết kế trang nhã phù hợp với các sự kiện, 
vòm trần cao đi kèm kết cấu gỗ sang trọng, phòng 
The King mang lại uy tín của quý khách trong mắt 
những người dự tiệc. Với sức chứa 60 đến 200 
khách mời, đây là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện văn 
hóa và triển lãm thành công tại Sài Gòn. Có sảnh 
riêng đón khách và một sân khấu có thể tùy chỉnh 
theo ý muốn, The King trở thành nơi tiệc riêng tư 
mang phong cách dạ hội khiêu vũ vô cùng độc đáo 
ngay tại trung tâm Sài Gòn. 

Diện tích: 555 m2 
Sức chứa và chức năng: 150 khách (Tiệc lớn); 
200 khách (Nhà hát); 100 khách (Phòng học)

THE KING
PHÒNG

STA
G

E

—
 K

iệt tác sống động

PRIVATE EVENT
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VỊ TRÍ OPUS
QUẬN 1, SÀI GÒN

Opus tọa lạc trên con phố yên tĩnh thuộc phường Đa Kao, quận 1, 
Sài Gòn, bao quanh bởi những ngôi nhà theo phong cách kiến trúc 
thuộc địa cũ, duyên dáng ẩn sau hai hàng cây rợp bóng. 

Bao quanh bởi những công viên và các kiến trúc văn hóa, Quận 1    
tập trung những điểm đến thu hút nhất của thành phố như Dinh Độc 
Lập, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, công viên Tao Đàn và tòa nhà 
Bitexco, tòa nhà cao nhất mang tính biểu tượng của Sài Gòn. DISCOVER MORE

12 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT +84 28 39 11 78 88 - Hotline +84 946 08 33 55
E reservation@opussaigon.com.vn
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OPUS SAIGON
PRIVATE DINING & EVENT



31



32

WWW.OPUSSAIGON.COM.VN


