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Sứ mệnh của East West là sản xuất ra những loại bia thủ công chất 
lượng và giữ vững sự chân chính trong hương vị. Chúng tôi liên tục 
làm ra nhiều loại bia đặc sắc với nguyên liệu từ Đông sang Tây. 
Chúng tôi cam kết sử dụng nguyên liệu chất lượng cao trong tất cả 
sản phẩm để đảm bảo hương vị đậm đà, phong phú và chân thật.

Our mission is to artfully craft high quality beer and foster 
integrity in everything we do. Craft beer is our passion, and 
we brew a wide range of styles with ingredients from the East 
to the West. We are commited to using the finest quality 
ingredients to deliver authentic flavors for our customers.
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EVENT TYPES
CÁC LOẠI SỰ KIỆN

• Corporate Events
   Sự Kiện Công Ty
• Year-End Parties
   Tiệc Cuối Năm
• Networking Events
   Sự Kiện Networking
• Team Building
   Sự Kiện Team Building
• Birthdays
   Sinh Nhật
• Anniversaries
    Lễ Kỉ Niệm
• Press Conferences
    Họp Báo
• Product Launches
    Giới Thiệu Sản Phẩm Mới
• Custom Events
   Sự Kiện Thiết Kế Riêng
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With a modern industrial designed venue, East 
West offers a fun, warm, friendly, and 
approachable atmosphere. Accompanied by 
amazing customer service and unparalleled 
food and craft beer, we offer space for both 
small and large groups of customers. Whether 
it be the bustling city center of district 1 in Ho 
Chi Minh City or the sensationally soft beach 
sand in Da Nang, we welcome you to discover 
any of our signature microbreweries to host 
your next memorable event.

Không gian tại East West với thiết kế công nghiệp 
hiện đại sẽ mang lại bầu không khí thân mật, gần 
gũi, và đầm ấm. Với các món ăn và bia thủ công 
chất lượng, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp và các 
gói trang trí tùy theo nhu cầu, đây là lựa chọn phù 
hợp cho nhóm khách lớn và nhỏ. Dù là trung tâm 
thành phố nhộn nhịp của Quận 1 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh hay bãi biển cát mềm mịn ở Đà 
Nẵng, chúng tôi luôn hoan nghênh bạn đến khám 
phá bất kỳ nhà máy bia nhỏ đặc trưng của chúng 
tôi cho các sự kiện đáng nhớ của bạn.

• Restaurant Hall
   Sảnh Nhà Hàng
• Taproom
   Phòng Thử Bia
• Rooftop Beer Garden
   Sân Thượng

1 Vo Nguyen Giap, Phuoc My, Son Tra, Da Nang

KHÔNG GIAN

HO CHI MINH
TP. HỒ CHÍ MINH

• Restaurant Hall
   Sảnh Nhà Hàng
• Private Room
   Phòng Riêng
• Rooftop Beer Lounge
   Sân Thượng

DA NANG
TP. ĐÀ NẴNG

OUR VENUE

181-185 Ly Tu Trong, Ben Thanh, District 1, Ho Chi Minh
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5 x 7 m 50 m2 50 30

TAPROOM
PHÒNG THỬ BIA
The Taproom is our smallest event space, seating up to 
50 for a cocktail party and 30 for a sit-down dinner. It 
features a full bar, view of the restaurant and micro-
brewery and a terrace overlooking the city streets.

A cozy and modern space, the Taproom is ideal for 

private parties, afterparties and networking events.

Phòng Thử Bia là khu vực sự kiện nhỏ nhất của chúng tôi 
với sức chứa 50 khách đứng hoặc 30 khách ngồi. Bao 
gồm quầy bar, view nhà hàng, xưởng bia và ban công 
hướng ra con đường Lý Tự Trọng tấp nập.
Không gian hiện đại, ấm áp, thích hợp tổ chức các sự 
kiện cá nhân, tiệc nhỏ và sự kiện networking.

Dimensions
Tỉ Lệ

Sq. Meters
Diện Tích

Seating Capacities
Sức Chứa

Cocktail
Khách Đứng

Sit-down
Khách Ngồi
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RESTAURANT HALL
SẢNH NHÀ HÀNG
Our spacious Restaurant Hall features high ceilings and 
a unique view of our signature microbrewery tanks. An 
airy and open space perfect for grand events, it has a 
bar, two big projectors screens, and capacity for setting 
up a stage and backdrop for photos and performances.

Celebrate your corporate events, year-end parties, 
product launches, birthdays and anniversaries here!

Sảnh Nhà Hàng là không gian lớn, thoáng mát với trần 
nhà cao và view xưởng bia thủ công East West độc đáo. 
Khu vực này có màn hình projector lớn và có chỗ để dựng 
sân khấu và backdrop cho các sự kiện hoành tráng.

Hãy tổ chức các sự kiện công ty, tiệc year-end, sự kiện giới 
thiệu sản phẩm mới, tiệc sinh nhật và kỉ niệm tại đây!

Dimensions
Tỉ Lệ

Sq. Meters
Diện Tích

Seating Capacities
Sức Chứa

Cocktail
Khách Đứng

Sit-down
Khách Ngồi

9 x 15 m 180 m2 120 80
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8 x 12m 144 m2 120 80

ROOFTOP BEER GARDEN
SÂN THƯỢNG
Our laid-back Rooftop Beer Garden is a large outdoor 
area with a touch of greenery providing a fresh and relax-
ing ambience. An open space with a bar and lovely city 
views, it is ideal for enjoying a cool Saigon night.

The Rooftop Beer Garden are ideal for corporate events, 

year-end parties, birthdays and outdoor events.

Sân thượng là khu vực rộng rãi được tô điểm với nhiều cây 
xanh mang lại sự tươi mát. Với không khí thoáng đãng và 
view thành phố, đây là nơi hoàn hảo để thưởng thức một 
buổi tối Sài Gòn nhẹ nhàng, tươi mát.
Hãy tổ chức sự kiện công ty, tiệc year-end, tiệc sinh nhật, 
kỉ niệm và các sự kiện ngoài trời tại đây.

Dimensions
Tỉ Lệ

Sq. Meters
Diện Tích

Seating Capacities
Sức Chứa

Cocktail
Khách Đứng

Sit-down
Khách Ngồi
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RESTAURANT HALL
SẢNH NHÀ HÀNG
Our spacious Restaurant Hall features an airy and large 
open space overlooking the stunning waterfront ocean 
views. This is the perfect area to host grand events and has 
the capacity for setting up a stage and backdrop for photos 
and  performances – and can seat up to 300 guests.

Sảnh Nhà Hàng là không gian lớn, thoáng mát với trần nhà cao 
vào view hướng biển tuyệt đẹp. Khu vực này có thể lắp đặt sân 
khấu và backdrop cho các sự kiện hoành tráng với số lượng 
khách lên đến 300 khách.

Dimensions
Tỉ Lệ

Sq. Meters
Diện Tích

Seating Capacities
Sức Chứa

Cocktail
Khách Đứng

Sit-down
Khách Ngồi

16 x 19 m 304 m2 300
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ROOFTOP BEER LOUNGE
SÂN THƯỢNG
Our laid-back Rooftop Beer Lounge is a large outdoor area 
overlooking the ocean views for a fresh and relaxing ambi-
ence. With an open space and a full private bar, this area is 
ideal for cozy gatherings with a chill atmosphere.

Sân thượng là không gian ngoài trời thoáng mát, quầy  bar 
riêng biệt và tầm nhìn hướng thẳng biển, thích hợp cho các 
buổi tiệc nhẹ, chill cùng gió trời.

Dimensions
Tỉ Lệ

Sq. Meters
Diện Tích

Seating Capacities
Sức Chứa

Cocktail
Khách Đứng

Sit-down
Khách Ngồi

10 x 19m 190 m2 150

PRIVATE ROOM
PHÒNG RIÊNG
Our Private Room is the perfect spot for smaller and 
intimate gatherings in a cozy space.

Một không gian riêng tư thích hợp cho những buổi họp mặt 
và các sự kiện nhỏ cần sự ấm cúng

Dimensions
Tỉ Lệ

Sq. Meters
Diện Tích

Seating Capacities
Sức Chứa

Cocktail
Khách Đứng

Sit-down
Khách Ngồi

5 x 7 m 50 m2 30
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FOOD PACKAGES
GÓI THỨC ĂN

CANAPÉ PACKAGES
Gói Thức Ăn Canapé

* Each additional hour after 3 hours is + 100.000/ guest/ Mỗi giờ thêm sau 3 tiếng sẽ được tính thêm 100.000/ khách
* Prices do not include VAT/ Giá chưa bao gồm thuế VAT

Packages

SELECTIONS
Số Món

2 HOUR

3 HOUR

BUFFET PACKAGES
Gói Thức Ăn Buffet

* Each additional hour after 3 hours is + 120.000/ guest/ Mỗi giờ thêm sau 3 tiếng sẽ được tính thêm 120.000/ khách
* Prices do not include VAT/ Giá chưa bao gồm thuế VAT

All packages include 1 Salad Station
Các gói buffet bao gồm 1 quầy Salad tự chọn

Packages

SELECTIONS
Số Món

2 HOUR

3 HOUR

DeluxePremiumBasic

DeluxePremiumBasic

· 10 Types of Dishes
· 10 Món Ăn

· 8 Types of Dishes
· 8 Món Ăn

· 6 Types of Dishes
· 6 Món Ăn

· 12 Types (2 Seafood Max)
· 12 Món (Tối Đa 2 Món Hải Sản)

· 10 Types (2 Seafood Max)
· 10 Món (Tối Đa 2 Món Hải Sản)

· 8 Types (2 Seafood Max)
· 8 Món (Tối Đa 2 Món Hải Sản)

399.000

499.000

469.000

569.000

529.000

629.000

499.000

649.000

619.000

769.000

719.000

869.000
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DRINK PACKAGES
GÓI THỨC UỐNG

TEA-BREAK PACKAGES
Tiệc Trà

All packages include Tea, Coffee, Soft Drink and Water
Các gói tiệc bao gồm trà, cà phê, nước ngọt và nước suối

* Each additional hour after 3 hours is + 50.000/ guest/ Mỗi giờ thêm sau 3 tiếng sẽ được tính thêm 50.000/ khách
* Prices do not include VAT/ Giá chưa bao gồm thuế VAT

Packages DeluxePremiumBasic

INCLUDE
Bao gồm thêm

· 2 Viennoiserie, 2 Sandwich, 2 
Fresh Juice (Watermelon/ Pineap-
ple) 

· 2 Loại Bánh Ngọt, 2 Loại Bánh Mặn, 2 

Nước Trái Cây Tươi (Dưa Hấu/ Thơm)

· 2 Viennoiserie, Fresh Juice
(Watermelon/ Pineapple) 

· 2 Loại Bánh Ngọt, Nước Trái Cây Tươi 

(Dưa Hấu/ Thơm)

· 2 Viennoiserie 
· 2 Loại Bánh Ngọt

2 HOUR 249.000 319.000 389.000

3 HOUR 299.000 369.000 439.000

ALCOHOLIC DRINK PACKAGES
Gói nước uống không giới hạn

All packages include Soft Drink and Water
Các gói nước bao gồm nước ngọt và nước suối

* Each additional hour after 3 hours is + 120.000/ guest/ Mỗi giờ thêm sau 3 tiếng sẽ được tính thêm 120.000/ khách
* Prices do not include VAT/ Giá chưa bao gồm thuế VAT

Packages DeluxePremiumBasic

INCLUDE
Bao gồm thêm

· 10 Types of Beers
· 10 Loại Bia Thủ Công

· 3 Types of Ciders
· 3 Loại Nước Táo Lên Men

· Wine, Cocktail/ Rượu Vang, Cocktail

· 10 Types of Beers
· 10 Loại Bia Thủ Công

· 3 Types of Ciders
· 3 Loại Nước Táo Lên Men

· 5 Types of beers
   (Core Line Only)

· 5 Loại Bia Thủ Công

   (Dòng Core Line)

2 HOUR 449.000 549.000 649.000

3 HOUR 599.000 699.000 799.000
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OTHER SERVICE
Dịch Vụ Cộng Thêm

SERVICE
Dịch Vụ

UNIT
Đơn Vị

PRICE
Đơn Giá

Set up Backdrop (4.5m x 2.5m)
Phông nền chụp hình (4.5m x 2.5m)

1 Piece
1 Cái 4,500,000

Stage (4.5m x 2.5m) & Spotlight
Sân khấu (4.5m x 2.5m) & Đèn Spotlight

1 Piece
1 Cái 5,500,000

DJ Service
Dịch vụ DJ

1 Set 45 min
1 Set 45 phút 2,000,000

Projector & Screen
Máy chiếu & Màn chiếu

1 Set
1 Bộ 1,500,000

Table Decoration (Flower, Candle, Balloon)
Trang trí bàn tiệc (Hoa tươi, Nến, Bong bóng)

1 Table
1 Bàn 120,000

Entertaiment (Dancer, Live band, Magician, PG...)
Dịch vụ giải trí (Nhảy, Nhạc sống, Ảo thuật, PG...)

1 Piece
1 Cái

Contact
Liên hệ nhận báo giá

Photographer & Video
Chụp hình & Quay phim

1 Hour
1 Giờ

Contact
Liên hệ nhận báo giá

Custom Decoration
Trang trí theo yêu cầu

1 Set
1 Bộ

Contact
Liên hệ nhận báo giá

* Prices do not include VAT/ Giá chưa bao gồm thuế VAT
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SPACE RENTAL RATES - HO CHI MINH
Bảng giá thuê khu vực - Hồ Chí Minh

Tasting Room
Phòng Thử Bia

Main Restaurant
Sảnh Nhà Hàng

Rooftop Garden
Sân Thượng

Entire Building
Nguyên Nhà Hàng

2,000,000/h

5,000,000/h

2,000,000/h

10,000,000/h

5,000,000/h

8,000,000/h

5,000,000/h

15,000,000/h

12,000,000/h

20,000,000/h

12,000,000/h

40,000,000/h

50,000,000

100,000,000

80,000,000

120,000,000

DAY
Ngày

MON - WED
Thứ 2 - Thứ 4

Tasting Room
Phòng Thử Bia

Main Restaurant
Sảnh Nhà Hàng

Rooftop Garden
Sân Thượng

Entire Building
Nguyên Nhà Hàng

2,000,000/h

5,000,000/h

2,000,000/h

10,000,000/h

6,000,000/h

10,000,000/h

6,000,000/h

20,000,000/h

15,000,000/h

22,000,000/h

15,000,000/h

50,000,000/h

70,000,000

120,000,000

100,000,000

200,000,000

THUR - SUN
Thứ 5 - CN

AREA
Khu vực

Before 11AM
     Trước 11AM-6PM 6PM-12PM ALL DAY

Cả ngày

* The above pricing is for space rental or block out space only. Prices do not include VAT
Giá nêu trên là chi phí thuê hoặc khóa khu vực. Giá chưa bao gồm VAT
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CORPORATE
BEER CATERING
CUNG CẤP BIA CHO CÔNG TY

Our corporate beer catering service is 
availabe for large groups of 500 people or 
more. Our services include professional 
bartenders and draught system setup.

Inquire for more information and let East 
West provide fresh craft beer at your next 
corporate event!

Dịch vụ cung cấp bia cho công ty của chúng 
tôi phù hợp cho các nhóm lớn từ 500 người 
trở lên, với bartender chuyên nghiệp và dịch 
vụ lắp đặt hệ thống bia hoàn chỉnh.

Hãy để East West cung cấp những ly bia thủ 
công hảo hạng cho công ty của quý khách! 
Liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
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* Prices include 10% VAT/ Giá đã bao gồm thuế VAT
* Please order minimun 2 keg/ Vui lòng đặt hàng ít nhất 2 keg

CORE LINE

PREMIUM LINE

ĐÀ LẠT
HARD APPLE CIDER

SERVICE
Dịch vụ đi kèm

PRODUCT
Sản phẩm

TYPE
Loại

PRICE
Giá

East West Pale Ale Keg 30L 5,200,000

Far East IPA Keg 30L 5,600,000

Summer Hefeweizen Keg 30L 5,200,000

Wit Blanc Keg 30L 5,200,000

Saigon Rose Keg 30L 5,200,000

Pacific Pilsner Keg 30L 4,800,000

Modern Belgian Blonde Keg 20L 4,200,000

Modern Belgian Dark Keg 20L 4,200,000

Coffee Vanilla Porter Keg 20L 4,200,000

Independence Stout Keg 20L 4,200,000

Seasonal Beer
Bia Theo Mùa Keg 20L Contact

Liên hệ nhận báo giá

- Berries
- Apple
- Pineapple

Keg 20L 3,200,000

Set up Instant Chiller
Lắp đặt máy rót bia
- CO2
- Coupler

2 Taps
Máy 2 vòi 3,000,000

Technical Staff
Nhân viên kỹ thuật

1 Staff
1 Nhân viên 500,000

Bartender
Nhân viên rót bia

1 Staff
1 Nhân viên 500,000

Delivery fee
Phí vận chuyển

1 Set
1 Gói

Contact
Liên hệ nhận báo giá

15



OUR CRAFT BEER
BIA THỦ CÔNG

It begins with the search for flavor – paying 
close attention to quality ingredients to 
find the perfect balance of taste and 
aroma. We take things a step further and 
combine European tradition and American 
concepts to craft our own styles that often 
include a taste of Eastern culture.

We aim to reinvigorate the industry and 
introduce customers to beers they have 
never tried before. We are proud to brew a 
wide range of styles that blend superior 
ingredients – from the East to the West.

Chúng tôi khởi đầu bằng sự khám phá - sử 
dụng những nguyên liệu chất lượng nhất để 
tìm ra sự cân bằng trong hương vị. Thêm vào 
đó, chúng tôi pha trộn truyền thống bia châu 
Âu và Mỹ để nấu những loại bia độc đáo có 
chứa đựng ảnh hưởng từ phương Đông.

Mục đích của chúng tôi là đem lại sức sống 
cho ngành bia ở Việt Nam và mang đến 
những loại bia trước nay chưa từng có ở đây. 
Chúng tôi tự hào khi là xưởng bia thủ công 
sản xuất nhiều phong cách bia từ những 
nguyên liệu thượng hạng từ Đông sang Tây.
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BEER SELECTION
CÁC LOẠI BIA

Aroma: Pine, citrus, melon, passion fruit. 
Flavor: Soft maltiness with a citrus and tropical hop-like finish.
Hương thơm: Gỗ thông, cam, quýt, dưa gang, chanh dây.
Mùi vị: Dịu vị ngũ cốc, hậu vị cam quýt và nhiệt đới.

Aroma: Floral with clove, pepper, and banana.
Flavor: Mildly sweet, lightly nutty grain with honey, dry yet refreshing.
Hương thơm: Hoa cỏ với đinh hương, hồ tiêu và chuối. 
Mùi vị: Ngọt dịu và thoảng vị các loại hạt với mật ong, cảm giác khô
nhưng sảng khoái.

SUMMER HEFEWEIZEN ABV: 5.9%
IBU: 20

Aroma: Classic Pilsner aromas of cracker-like malt and lager yeast
with an added citrus herbal hoppiness.
Flavor: Light honey and grain with a spice and herbal-like finish. 
Hương thơm: Mùi thơm từ Pilsner cổ điển như lúa mạch, men lager
kết hợp với hương thơm từ các loại cây họ cam, quýt và thảo mộc.
Mùi vị: Dịu vị mật ong và ngũ cốc với hậu vị thảo mộc.

ABV: 5%
IBU: 26PACIFIC PILSNER

Aroma: Fresh berries, citrus, floral.
Flavor: Raspberry, light maltiness, honey, citrus. 
Hương thơm: Các quả mọng tươi, các loại cây họ cam, quýt và hoa cỏ.
Mùi vị: Quả mâm xôi, thoảng vị ngũ cốc, mật ong, và cây họ cam, quýt.

ABV: 3%
IBU: 12SAIGON ROSÉ

Aroma: Floral and citrus, notes of stone fruit and lime.
Flavor: Mild honey, citrus zest, lightly toasted bread, refreshing,
fairly dry.
Hương thơm: Hoa cỏ và các loại cây họ cam, quýt, từ quả hạch và chanh.
Mùi vị: Dịu vị mật ong, cùng với vỏ của các loại cây họ cam, quýt,
thoảng vị bánh mì nướng, tươi mát, rõ vị đắng.

EAST WEST PALE ALE ABV: 6%
IBU: 32

ABV: 6.7%
IBU: 54FAR EAST IPA
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Aroma: Spice, lemon, floral, herbaceous.
Flavor: Light hops, spicy and earthy, lightly caramelized sugar, 
mild honey.
Hương thơm: Gia vị, hương chanh, hoa cỏ, thảo mộc.
Mùi vị: Hơi đắng, mang theo vị của đất và vị cay, thoảng vị caramel và 
dịu vị mật ong.

MODERN BELGIAN BLONDE

BEER SELECTION
CÁC LOẠI BIA

ABV: 7.6%
IBU: 23

Aroma: Raisin, fig, toffee, baked bread, spice.
Flavor: Notes of vanilla and malt, low bitterness, long finish.
Hương thơm: Nho khô, quả sung, kẹo bơ cứng, bánh mì nướng và gia vị. 
Mùi vị: Vani và mạch nha, hơi đắng và có dư vị kéo dài.

MODERN BELGIAN DARK ABV: 8.1%
IBU: 23

Aroma: Chocolate, coffee, vanilla, toasted bread.
Flavor: Bittersweet cocoa, coffee, vanilla, caramel, nutty, 
toffee-like.
Hương thơm: Sô cô la, cà phê, vani, bánh mì nướng.
Mùi vị: Mang vị đắng lẫn ngọt của cacao, kết hợp với cà phê, vani, 
caramel, hạt dẻ, và hương vị giống kẹo bơ cứng.

COFFEE VANILLA PORTER ABV: 7%
IBU: 20

ABV: 12%
IBU: 68

Aroma: Coffee, dark chocolate, slightly burnt tone, dark fruit.
Flavor: Complex, prunes, mild chocolate, caramel, lingering roast, 
warm character.
Hương thơm: Cà phê, sô cô la đen, thoảng mùi cháy, từ các loại trái 
cây sậm màu (mận, việt quất…).
Mùi vị: Phức tạp và có vị từ quả mận, dịu vị sô cô la, caramel, vị rang 
kéo dài.

INDEPENDENCE STOUT
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OUR HARD APPLE CIDER
NƯỚC TÁO LÊN MEN

At Da Lat Cider, we’re committed to tradi-
tional cider-making techniques, supporting 
local farmers and discovering fresh new 
ingredients to craft high-quality ciders. 
Our ciders are 100% natural and do not 
contain artificial preservatives, flavors or 
colors. Natural sediment may occur from 
yeast and real fruits, but don’t worry, it's 
normal and even healthy to drink!

Đà Lạt Cider cam kết thực hiện các kỹ thuật 
làm nước trái cây lên men truyền thống, ủng 
hộ nông dân địa phương và khám phá các 
nguyên liệu mới để tạo ra sản phẩm chất 
lượng. Sản phẩm có thành phần 100% tự 
nhiên, không chứa chất bảo quản, tạo vị hoặc 
màu. Chất lắng tự nhiên có thể xuất hiện từ 
men và trái cây tươi, nhưng đừng ngại, chất 
này bình thường và có phần tốt cho sức khoẻ!
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CIDER SELECTION
CÁC LOẠI NƯỚC TÁO LÊN MEN

NUOC TÁO LÊN MEN VI THOM
, ,

.
,̀

Utilizing the bounty of Vietnam fruits, we have proudly made a cider with 
beautifully ripe Vietnamese pineapples for an unforgettably addictive 
addition to our cider family.

Tận dụng lợi thế của trái cây Việt Nam, chúng tôi tự hào mang đến 
hương thơm và vị ngọt từ quả dứa địa phương và cho vào bộ sưu 
tập nước táo lên men của mình.

Da Lat is famous for its plentiful fields of berries and we've crafted this 
cider using all natural mulberries, raspberries, and strawberries for a 
burst of berry flavors and aroma.

Đà Lạt nổi tiếng với những vườn quả mọng và chúng tôi đã tạo ra 
loại nước táo lên men từ sự pha trộn dâu tằm, mâm xôi và dâu tây 
tự nhiên làm bùng nổ hương vị đặc sắc.

NUOC TÁO LÊN MEN
, ,̀

ALC: 4.6%

ALC: 4.6%

ALC: 4.6%

A smooth, delicate and refreshing hard apple cider for any occasion. 
This pure cider does not use artificial chemicals, coloring or flavors. 

Sở hữu hương vị tinh tế và sảng khoái phù hợp cho bất kỳ dịp nào. 
Nước táo lên men nguyên chất hoàn toàn không sử dụng chất 
bảo quản, phẩm màu hay hương vị nhân tạo. 
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OUR CLIENTS
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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CREATE MOMENTS WITH 
EAST WEST BREWING!

Email:
   eventsales@happyhourconcepts.vn
   booking@eastwestbrewing.vn
Hotline: +84 913 06 07 28

EAST WEST BREWING CO.
181 - 185 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh 1 Vo Nguyen Giap, Phuoc My, Son Tra, Da Nang

eventsales@happyhourconcepts.vn   |   booking@eastwestbrewing.vn

0913 06 07 28 www.eastwestbrewing.vn eastwestbrewery


