
UNO MAS ห้องอาหารอูโน มาส
Executive Chef Sandro Aguilera has re-designed 
our menu adding more traditional dishes and 
revisiting other specialties for you to discover our 
Spanish restaurant & bar.

2 FEET OF TAPAS
Share and enjoy a lot of small tasty tapas among 
friends or family, this promotion features enough 
dishes to stretch two feet (or over half-a-meter) 
around your table, priced at THB 1,990++ 
 
UNLIMITED & FREE FLOW WINE
Discover and enjoy a selection of sparkling, white, 
rosé and red varieties of wine, as well as 
traditional Spanish Sherry all for just THB 888++ 
per person all night long.

GAMBAS PIL PIL AND ESTRELLA BEER
Perfectly match the scent of Spain with Gambas 
pil pil together with authentic Spanish beer 
“Estrella” only at THB 590++
 
Happy hour 17.00 - 19.00 hrs.  
Buy 1 get 1 free drinks at Wine cellar
 
Opening hours: 16.00 - 24.00 hrs.

หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ เซฟซานโตร อากิเรลา รังสรรค์หลาก
หลายเมนูใหม่ ให้คุณได้ลิ้มรสอาหารสเปนแบบดั้งเดิม 
พร้อมโปรโมชั่นอีกมากมาย อาทิ 
 
 
ทาปาส 2 ฟุต
แบง่ปันและเพลดิเพลนิไปกบัครอบครวัหรอืเพ่ือนฝูงกบัทา
ปาสหลากเมนูที่วางเรียงรายกันกว่า 2 ฟุต
ในราคาสุดพิเศษเพียง 1,990 บาท++ เท่านั้น
 
 
บุฟเฟต์ไวน์นานาชาติ ดื่มได้ไม่อั้น
ดื่มด�่ากับหลากหลายไวน์นานาชาติ ทั้งสปาร์คกลิ้งไวน์ 
ไวน์ขาว ไวน์แดง โรเซ่ เวอร์มุธและเชอรี่ ได้แบบไม่อั้นใน
ราคาเพียง 888 บาท++ ต่อท่าน 

 
แกมบาส พิล พิล และเบียร์เอสเตลล่า
ด้วยการจับคู่อย่างลงตัวระหว่างอาหารสเปนยอดนิยม 
แกมบาส พิล พิลและเบียร์เอสเตลล่า ในราคา 590 บาท++ 
เท่านั้น

Happy hour 17.00 - 19.00  
เครื่องดื่ม 1 แถม 1 ที่ไวน์ เซล่าร ์
 
เวลาเปิด - ปิด: 16.00 - 24.00 น.

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th    unomasbangkok.com
 unomasbangkok     unomas_bangkok



UNO MAS 
BRUNCH DELIVERY

อูโนมาสบรั้นช์ 
ส่งตรงถึงบ้านคุณ

Take your Sunday to an even higher level of 
luxury with the UNO MAS Brunch delivered right 
to your door.

Experience our “UNO MAS Brunch” from the 
comfort of your home, with unlimited helpings 
of delicacies like seafood on ice, including 
Canadian lobster, Alaskan king crab, black tiger 
prawns, slipper lobster, New Zealand mussels and 
smoked salmon.
 
We also offer the UNO MAS tapas selection, 
freshly baked baguettes & butter as well as 
assorted petits fours.

The all-inclusive price of THB 7,999 net for 2 
people includes a 0.75l bottle of G.H. Mumm 
Grand Cordon Champagne, while the all-
inclusive price of THB 15,555 net for 4 people 
includes a 1.5l Magnum bottle of G.H. Mumm 
Cordon Rouge Champagne.   
 
 
Remark: 
• Order to be placed minimum 1 day in  
  advance before 12.00 hrs. 
  (Subject to availability)
• We deliver every day from 12.00 - 20.30 hrs. 
• Free delivery within 10 km. radius
THB 20 for each additional kilometer

สัมผัสรสชาติในสไตล์สเปนแท้ๆกับเมนู อูโนมาสบรั้นช์ ที่
พร้อมให้บริการส่งตรงถึงบ้านของคุณ กับซีฟูด้สดใหม่
คุณภาพเยี่ยมนานาชนิด อาทิ ก้ามปูอลาสก้าเนื้อหวาน กุ้ง
ล็อบสเตอร์แคนาเดียน (1 ชิ้นต่อ 1 ท่าน) กุ้งลายเสือ หอย
แมลงภู่นิวซีแลนด์ กั้ง ปลาแซลมอนรมควัน 
 
และหลากหลายเมนูทาปาสต่างๆ ขนมปังอบเนย “บาแก็ต” 
พร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ลิ้มรส รวมทั้ง “เปอติฟูร์” ขนม
ชิ้นเล็กๆ ขนาดพอดีค�า 

ในราคาเพียง 7,999 บาทถ้วน ต่อ 2 ท่าน เสิร์ฟพร้อม 
แชมเปญ จี เอช มุมม์ แกรนด์ กอร์ดอง ขนาดจุ 0.75 
ลิตร หรือ ราคาเพียง 15,555 บาทถ้วน ต่อ 4 ท่าน เสิร์ฟ
พร้อมแชมเปญ จี เอช มุมม์ กอร์ดอง รูจ หนึ่งในสุดยอด
แบรนด์แชมเปญของโลก จากขวดแม็กนัม หรือขวดใหญ่ 
ขนาดจุ 1.5 ลิตร หรือสองเท่าของขวดแชมเปญปกติ 
 
**กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th    unomasbangkok.com
 unomasbangkok     unomas_bangkok

Terms and conditions apply. All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.
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