
ทีมเชฟ
ห้องอาหารไดนาสตี้

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

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

DYNASTY’S CULINARY 
TEAM

MEET THE CHEFS
Meet our Master Chefs at Dynasty and discover their 
talents when it comes to traditional Cantonese and 
Chinese cuisine. For the month of April, they are 
delighted to offer the following specialties and offers:

DIM SUM BUFFET 
All-you-can-eat Dim Sum buffet lunch, available 
everyday from 11.30 - 14.30 hrs.
Price starting from THB 850++ per person 
and THB 1,250++ per person

LA MIAN NOODLES 
Fresh hand-pulled noodles, a delicacy made from 
soft dough and served piping hot with a slightly 
chewy but delicate consistency. Available every day 
for lunch starting from THB 250++.

CHA TRA MUE
Add THB 99++ to our Dim Sum Buffet and enjoy free 
flow 'Cha Tra Mue' beverages!

Daily Opening Hours:
Lunch 11.30 - 14.30 hrs.

พ่อครัวใหญ่ประจ�าห้องอาหารจีน
พบกบัมาสเตอร์เชฟ เชฟกอ้งซุน่ แซ่เหลยีง ผูม้ากประสบการณ์
ทีจ่ะมารงัสรรคอ์าหารจีนกวางตุง้แบบดัง้เดิมใหคุ้ณได้ลิม้ชมิรส  
ส�าหรับเดือนเมษายนพวกเขามีความยินดีทีจะน�าเสนอเมนูสุด
พิเศษเหล่านี้ให้กับคุณ

ติ่มซ�าบุฟเฟต่์
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 11.30 - 14.30 น. ส�าหรับบุฟเฟต์ติ่มซ�า 
เฉพาะมื้อกลางวัน 
ราคา 850 บาท++ ต่อท่าน และ 1,250 บาท++ ต่อท่าน

บะหมี่เส้นสด ลาเมียน
หลากเมนูเส้นสดอันโอชะที่ท�าจากแป้งนุ่ม ๆ และเสิร์ฟร้อน 
ให้บริการทุกวันส�าหรับมื้อกลางวัน เริ่มต้นที่ 250 บาท++

เครื่องดื่มจากชาตรามือ
เพ่ิมเพียง 99 บาท++ รับฟรีเครือ่งดืม่ชาตรามือบรกิารแบบ
ไม่อั้น

เวลาเปิด - ปิด:
มื้อกลางวัน 11.30 - 14.30 น.



HAND-PULLED 'LA MIAN'
NOODLES FROM CHINA

บะหมี่เส้นสดสไตล์กวางตุ้ง
ห้องอาหารจีน 'ไดนาสตี้'

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

Fresh hand-pulled ‘La Mian’ - a Chinese delicacy 
made from soft dough and served up piping hot 
with a soft & chewy consistency.

Using the same centuries-old (and relatively 
time-consuming) technique of stretching, kneading 
and hand-slicing the flour-based dough, Dynasty’s 
master noodle makers serve them up either ‘dry’ 
(without soup), charcoal roasted or in a fragrant 
broth.

Look out for special “La Mian” dishes on our menu 
including;

• Steamed live river prawn with La Mian 
and Sichuan sauce 
• Thinly sliced Wagyu beef La Mian Hong Kong style
•  La Mian "Char Siew" charcoal roasted BBQ lacquered 
pork
• La Mian "Ma La" spicy numbing Sichuan pepper sauce                

Avilable daily at Dynasty Restaurant

Opening hours: 11.30 - 14.30 hrs.

ขอเชิญคนรักเมนูเส้นๆ มาร่วมพิสูจน์ความอร่อยของบะหมี่ 
เส้นสดเคล็ดลับความอร่อยจากเชฟก้องซุ่น แซ่เลี่ยง กับหลาก
เมนูการันตีความสดใหม่ชามต่อชาม สูตรลับความอร่อยอยู่ที่
เส้น ด้วยเทคนิคการรีด นวด กด จนเข้าที่ ใช้แป้งแบบวันต่อ
วัน เพ่ือให้ได้บะหมี่เส้นสดขนาดบางก�าลังดี เหนียวนุ่ม อร่อย
มีหลากเมนูให้คุณได้เลือกชิม อาทิ
• บะหมี่กุ้งแม่น�้าซอสเสฉวน
• บะหมี่เนื้อวากิวสไตล์ฮ่องกง
• บะหมี่หมูแดง
• บะหมี่ซอสหม่าล่า
 และเมนูอื่นๆ อีกมากมายที่คนกินเส้นไม่ควรพลาด

เวลาเปิด - ปิด: 11.30 - 14.30 น.


