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Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những loại Bia Thủ Công chất lượng
cho mọi người, và giữ tính toàn vẹn trong mọi thứ chúng tôi tạo nên. Hương
vị thật và sự cải tiến là nền tảng để nấu ra nhiều hương vị cho mỗi loại bia
thủ công.

Tiêu chuẩn chính của chúng tôi luôn nằm ở việc phải luôn sử dụng nguyên
liệu tươi mới và chất lượng để mang đến khách hàng những hương vị
chân thật, đậm đà.

Bia thủ công là tất cả niềm đam mê và để theo đuổi việc cung cấp bia một
cách chất lượng, chúng tôi pha trộn hàng loạt phong cách và các thành phần
nguyên liệu khác nhau từ Đông sang Tây.

Có vị trí toạ lạc tại trung tâm Quận 1, TP.HCM, đây là khu vực tấp nập thu hút
nhiều người dân địa phương, cũng như người nước ngoài và khách du lịch
từ khắp nơi trên thế giới. Không những vậy, để đáp ứng mong đợi từ khách
hàng, chúng tôi chỉ sử dụng nguyên liệu thiên nhiên, và chất lượng nhất cho
thực đơn của mình – bao gồm tất cả hạng mục từ món khai vị đến chọn lựa
bia.

THÔNG TIN & SỨ MỆNH 



SỰ KIỆN
Tại đây có thiết kế nhà máy hiện đại và chúng tôi mong
muốn mang đến không khí vui vẻ, ấm áp, thân thiện và
gần gủi, cũng như đi kèm với dịch vụ khách hàng cao cấp
kết hợp với thức ăn tự làm và bia thủ công tuyệt vời.

Với thực đơn sáng tạo pha lẫn truyền thống, sự lựa chọn bia
thủ công tươi và nguyên bản cùng với phòng ủ bia độc đáo
có thể ngắm thành phố thì East West Brewing Co. là một
địa điểm tại Sài Gòn phục vụ những món ăn ngon và
những loại bia thủ công chất lượng.



GÓI DỊCH VỤ
• Sinh Nhật / Lễ Kỉ Niệm
• Sự Kiện Công Ty
• Sự Kiện Thiết Kế Riêng
• Tiệc Cuối Năm
• Social Networking
• Họp Báo

Chúng tôi cung cấp không gian
nhỏ và lớn phù hợp cho từng nhóm
đối tượng. Ngoài ra chúng tôi có
thể tổ chức sự kiện lên đến 200 
khách mời và có thể trang trí theo
mong muốn của khách.

Bao gồm 3 khu vực chính là: 
Phòng thử bia (Tasting room), 
Nhà Hàng, và Sân Thượng.



PHÒNG THỬ BIA

Các Loại Sự Kiện Được Tổ Chức:
- Tiệc Sau Các Sự Kiện (kỉ niệm, đám cưới, etc.) 
- Social Networking
- Tiệc Đội Nhóm
- Tiệc Sau Giờ Làm
- Tiệc Riêng

Đặc Điểm:
- Diện Tích: 50m2

- Dịch Vụ Riêng
- Quầy Bar
- Bia: 10-14 loại
- Phục Vụ Thức Ăn: canapés, finger foods, tapas 

Sức Chứa:
- Chỗ Ngồi: 30 khách
- Tiệc Cocktail: 50 khách



NHÀ HÀNG
Các Loại Sự Kiện Được Tổ Chức:
- Social Networking
- Tiệc Đội Nhóm
- Tiệc Sinh Nhật
- Tiệc Cuối Năm
- Tiệc Sau Giờ Làm
- Lễ Kỉ Niệm
- Tiệc Ngồi
- Tiệc Mừng Tốt Nghiệp

Các Loại Sự Kiện Được Tổ Chức:
Tiệc Đội Nhóm

Đặc Điểm:
- Diện tích: 180m2

- Dịch Vụ Riêng
- Quầy Bar
- Bia: 10-14 loại
- Phục Vụ Thức Ăn: canapés, finger foods, tapas 

•Phục Vụ Thức Ăn: canapés, finger foods, tapas  

Sức Chứa:
- Chỗ Ngồi: 80 khách
- Tiệc Cocktail: 120 khách



SÂN THƯỢNG
Các Loại Sự Kiện Được Tổ Chức:
- Social Networking
- Tiệc Đội Nhóm
- Tiệc Sinh Nhật
- Tiệc Cuối Năm
- Tiệc Sau Giờ Làm
- Lễ Kỉ Niệm
- Tiệc Ngồi
- Tiệc Mừng Tốt Nghiệp

Ngoài Trời
Đặc Điểm:
- Diện Tích: 180m2

- Dịch Vụ Riêng
- Quầy Bar
- Bia: 10-14 loại
- Phục Vụ Thức Ăn: canapés, finger foods, tapas 
Sức Chứa:
- Chỗ Ngồi: 80 khách
- Tiệc Cocktail: 120 khách



BIA THỦ CÔNG
Mọi việc bắt đầu từ lúc tìm kiếm hương vị, 
cũng như quan tâm tới chất lượng nguyên liệu
để đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa
hương thơm và mùi vị. Và trong lúc thưởng
thức thành quả, chúng tôi đã bị mê hoặc bởi
sự sáng tạo này.
Chúng tôi muốn mang đến những cái riêng và
khám phá thêm nhiều cách tốt hơn để nấu bia. 
Và tiến xa hơn bằng việc kết hợp giữa truyền
thống Châu Âu và những khái niệm từ Mỹ
để tạo nên phong cách riêng mang âm hưởng
phương Đông.
Thông qua sự tiếp cận này, chúng tôi hướng
đến việc tiếp thêm năng lượng cho ngành
công nghiệp này và mang đến nhiều loại bia
hoàn toàn mới cho khách hàng. Chúng tôi tự
hào nấu ra nhiều phong cách bia được pha
trộn với các nguyên liệu thượng hạng từ Đông
sang Tây.



CHUYÊN GIA NẤU BIA CỦA CHÚNG TÔI
Sean Thommen – Trưởng Nhóm Nấu Bia
Nhóm trưởng người mỹ - Sean Thommen đến từ Portland đã có
hơn 15 năm kinh nghiệm nấu bia thủ công tại nhà và nấu bia
chuyên nghiệp. Anh đã học tại Chicago và Germany về ngành
khoa học ủ bia và bắt đầu nấu bia chuyên nghiệp hơn 10 năm
nay tại "Thủ đô của bia thủ công thế giới" - Portland, Oregon, Mỹ. 
Sean rất hào hứng khi chia sẻ kiến thức về cách nấu bia cũng
như góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hoá bia thủ công
tại Việt Nam.

Trung Đậu – Chuyên Gia Nấu Bia
Bắt đầu với sự tò mò, chuyên gia nấu bia người Việt - Trung Đậu
- đã phát triển đam mê và nghiên cứu về ngành khoa học ủ bia. 
Anh ấy đã tự làm các thử nghiệm và nhận ra rằng đây là một
ngành nghề mà anh nên theo đuổi để trở nên chuyên nghiệp.

Dưới sự chỉ dẫn của trưởng nhóm Sean Thommen, Trung mong
muốn sẽ thành thợ cả người Việt đầu tiên về việc nấu bia thủ
công. Qua đó, anh không những hy vọng sẽ truyền động lực cho
thế hệ trẻ để họ tự hào về những việc mình làm, mà còn học hỏi
thêm về nghệ thuật làm bia thủ công.



NHÀ MÁY BIA THỦ CÔNG 
Tại East West Brewing Co., chúng tôi tổ chức các
Tour Thăm Quan Nhà Máy nhằm tạo cơ hội cho
khách hàng xem và biết thêm về quy trình nấu bia. 

Tại đây bạn sẽ biết thêm về lịch sử hình thành
thương hiệu EWB và có trải nghiệm về quá trình
nấu bia, về những loại mạch nha đặc biệt, cũng
như các loại hoa bia dùng riêng trong bia của bạn.



DÒNG BIA CHÍNH



DÒNG BIA CAO CẤP



NHÀ HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
East West Brewing Co. hướng tới việc tạo
nên một tiêu chuẩn mới về món ăn ở nhà
hàng nấu bia.

Món Á cổ điển và món Âu truyền cảm hứng
cho thực đơn tươi mới, xác thực và nguyên
bản để kết hợp một cách hoàn hảo với những
loại bia thủ công tuyệt vời. Cùng với phong
cách hiện đại của nhà hàng mang đến kỉ niệm
đáng nhớ mỗi khi khách ghé qua.



BẾP TRƯỞNG
Bếp Trưởng Matthew Venzke

Từ khi tham gia vào East West, Matt xác định sẽ nâng tầm 
thực đơn bằng cách mang đến những món ăn độc đáo được 
kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. 

Đến từ Los Angeles, CA, Mỹ - nơi có nguồn ẩm thực đa văn
hoá – Matt trội hơn mọi người về việc kết hợp các loại nguyên
liệu từ các nền văn hoá để tạo ra nhiều món ăn thử thách khẩu
vị của những người yêu thích bia thủ công. Nguồn cảm hứng
luôn thôi thúc Matt đi đó đây, mở rộng kiến thức, học hỏi thêm
về ẩm thực của nhiều nơi khác nhau.

Thông Tin:
Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều nhà hàng tuyệt 
vời ở Los Angeles và vòng quay nước Mỹ, Matt là một đầu 
bếp linh hoạt và tài năng có thể tự tay làm mọi việc.

Châm Ngôn: 
Yêu và sống cuộc sống đủ đầy, ăn ngon và rock & roll!



HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TỔ CHỨC 
SỰ KIỆN SẮP TỚI CHO BẠN!

Vui lòng liên hệ:

Ms. Tiffany Nguyen
Food & Beverage Manager
email: tiffany.nguyen@eastwestbrewing.vn
mobile: (+84) 908 26 33 99




