
WHERE ANGELS PLAY
UNDER THE FULL MOON

ปล่อยความรู้สึกไร้ขีดจ�ากัด 
คืนพระจันทร์เต็มดวง

On the night of the full moon, angels play at CRU 
Champagne Bar.

Come dressed in a white dress and receive a 
complimentary welcome Champagne cocktail. The 
night is yours, so enjoy your time under the night 
sky with a live DJ and special priced cocktails for 
an unforgettable night. 

April 26th 2021 from 17.00 to 23.00 hrs.

THURSDAYS, HIGHER
THAN THE HIGHEST

At the highest Champagne Bar in Bangkok, the 
higher your heels, the bigger the discount! 
Depending on how high you want to go, you can 
enjoy up to 40% off your drinks throughout the 
evening. 

Opening Hours: 17.00 - 23.00 hrs.

มาร่วมเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและบรรยากาศรูฟท็อปบน
ชั้น 59 ใจกลางกรุงในคืนพระจันทร์เต็มดวงนี้กับ ครูฟลูมูน
ปาร์ตี้ 

แปลงกายเป็นเหล่านางฟา้ด้วยชุดสีขาวแล้วมาสนุกกับเรา 
พรอ้มรบัฟรแีชมเปญคอ็กเทลหนึง่แก้ว พรอ้มสทิธพิิเศษอาหาร
และเครื่องดื่มราคาสุดพิเศษ 

วันที่ 26 เม.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 -23.00 น.

ทุกคืนวันพฤหัสบดี!!
คุณสูงได้มากเท่าไหร่?? 

ค�่าคืนส�าหรับคุณสภ�าสตรีและสุภาพบุรุษที่มาพร้อมความสูง
ครู แชมเปญบาร์ ท้าให้คุณสวมใส่รองเท้าส้นสูงแล้วมาเจอกัน
คณุสงูไดม้ากเทา่ไหร ่เรากล็ดใหค้ณุมากเทา่นัน้ กบัสว่นลดตาม
ความสงูของรองเท้าคณุ สว่นลดสงูสดุถงึ 40% ส�าหรบัเครือ่ง
ดื่ม ทุกวันพฤหัสบดี 17.00 - 23.00 น

เวลาเปิด - ปิด: 17.00 - 23.00 น.

For further information call T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th 
 cruchampagnebar     cruchampagnebar



WHERE ANGELS PLAY ปล่อยความรู้สึกไร้ขีดจ�ากัด

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

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

Cru Champagne Bar is the place to unveil your 
evening with an incredible sunset and views from 
the centre of the city.

SNACKS
Enjoy our unique snack variety, starting at  
THB 355++, as a perfect accompaniment to 
Champagnes and Champagne cocktails.

SIGNATURE COCKTAILS
Explore our range of signature Champagne 
cocktails at THB 750++, an alternative to enjoy 
subtle flavours mixed with exquisite bubbles.

TO SHARE 
Discover our large drinks selection, which 
includes the Flamingo Champagne cocktail for 
up to 8 people, consisting of G.H Mumm Olympe 
Rosé, Beefeater Pink, strawberry liqueur and 
mixed juices at THB 4,490++.

CHAMPAGNE 
The most traditional way to enjoy Champagne is 
by the bottle, ranging from the standard size 
(0.75L) to Methuselah (6L). Let us guide you to 
the corresponding choice for your taste and style.

Opening Hours: 17.00 - 23.00 hrs.

ครู แชมเปญ บาร์ รูฟท็อปบาร์บนชั้น 59 สถานที่ที่เหมาะ
ส�าหรับการพักผ่อนในยามเย็นของคุณพร้อมชมวิว
พระอาทิตย์ตก ใจกลางกรุงเทพฯ ที่จะท�าให้คุณประทับใจ
อย่างมิรู้ลืม

อาหารทานเล่น
อิ่มอร่อยไปกับอาหารทานเล่นหลากหลายเมนู ราคาเริ่มต้น
เพียง 355 บาท++ และอย่าลืมจับคู่กับแชมเปญดีๆ หรือ
แชมเปญค็อกเทลสักแก้ว

ซิกเนเจอร์ ค็อกเทล
ให้คุณได้เลือกหลากหลายเมนูค็อกเทลที่ผสนผสาน
อย่างลงตัวกับแชมเปญรสเลิศ ในราคาเริ่มต้นเพียง 
750 บาท++

เมนูส�าหรับกลุ่มเพ่ือน
ฟลามิงโก้ แชมเปญค็อกเทล เมนูที่รังสรรค์จาก 
จี เอช มุมม์ โอลิมป์ โรเซ่, บีฟตีเตอร์ พิงค์, สตรอว์เบอรี 
ลิเคียวร์ และน�้าผลไม้รวม ที่สามารถให้คุณแชร์กับเพ่ือนได้
ถึง 8 คน ในราคา 4,490 บาท ++

แชมเปญ
เรามีแชมเปญหลากหลายให้คุณเลือกตั้งแต่ขวดขนาด
มาตรฐาน (0.75 ลิตร) ไปจนถึงขนาดเมธุเซลาห์ (6 ลิตร) 
เลือกรสชาติที่คุณถูกใจจากแชมเปญชื่อดังระดับโลก

 
เวลาเปิด - ปิด 17.00 - 23.00 น.


