
ALSATIAN WINE DINNER
UNO MAS

ไวน์ดินเนอร์
ห้องอาหารอูโนมาส

Enjoy an exclusive evening of wine pairing courtesy 
of Domaine Weinbach, the finest winery in France’s 
northeastern Alsace region.

In partnership with Lovely Wines, you can now book 
your table for this one-night-only event, with 
selected labels being served together with a range 
of French fine-dining dishes created by Centara 
Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 
Chef de Cuisine Christian Ham - who also hails from 
this part of the world himself. 

Dating back to the 17th century, Domaine Weinbach 
winery sits at the foot of the majestic hill in Alsace, 
surrounded by vines and roses, and was named 
after the little stream running through this ancient 
property. 

Adopting both organic and biodynamic practices, 
Domaine Weinbach is a renowned producer of a 
variety of wines, including Riesling, Muscat, Pinot 
Gris, Sylvaner and Pinot Blanc (some of which you’ll 
be able to savour on the night) right here in Bangkok.  

Date: 29 April 2021
Time: 19.00 hrs onward
Venue: UNO MAS Dining Deck

ห้องอาหารอูโนมาสเชิญคุณมาสัมผัสกับไวน์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์
คลูซีฟจับคู่กับไวน์อันเล่ืองช่ือจาก Domaine Weinbach
ซึง่เรียกได้ว่าเป็นโรงกลัน่ไวนท์ีดี่ทีสุ่ดในเมืองอาลซัส ซ่ึงอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส

อูโนมาสร่วมกับ Lovely Wines รังสรรค์ค�่าคืนสุดพิเศษนี้ให้
คุณได้ลิ้มลองการจับคู่กันอย่างลงตัวระหว่างไวน์ชั้นดีและ
อาหารฝรั่งเศสเลิศรส ที่บรรจงรังสรรค์ด้วยเชฟมาก
ประสบการณ์อย่างเชฟคริสเตียนแฮม

Domaine Weinbach เป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นที่มีมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ที่เชิงเขาอันสง่างามในเมืองอาลซัส ล้อม
รอบด้วยเถาวัลย์และดอกกุหลาบและได้รับการตั้งช่ือตามสาย
น�้าเล็กๆ ที่ไหลผ่านสถานที่แห่งน้ีนั่นเอง 

นอกจากนี้ Domaine Weinbach ยังเป็นผู้ผลิตไวน์ที่มีชื่อ
เสียงหลายชนิด อาทิ Riesling Muscat, Pinot Gris, 
Sylvaner และ Pinot Blanc ซ่ึงคุณจะสามารถได้ลิ้มลองบาง
ชนิดของไวน์เหล่านั้นในค�่าคืนนี้ที่นี่

วันที่: 29 เมษายน 2564
เวลา: 19.00 น. เป็นต้นไป
สถานท่ี: อูโนมาส ไดน่ิงเด็ค

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



SOMMELIER'S
MASTER CLASS
ALL ABOUT SHIRAZ

ซอมเมอลิเยร์
มาสเตอร์คลาส

ชีราซ หรือ ไซร่า
Centara Grand at CentralWorld invites you to come
to expand your knowledge about wines with our
Sommelier Anastasia.

Get the chance to discover Shiraz with a tasting 
experience that will truly surprise you, paired with 
a selection of authentic small bites.

Shiraz, or Syrah as it's known in the New World, is 
considered to be one of the great noble black grape 
varieties, because it can produce such deliciously 
dark, full-bodied and age-worthy wines. It is also 
one of the world's most famous grape varieties.

In this master class you will have a chance to taste 
different wines from different parts of the world 
made from this fantastic grape and see for yourself 
how versatile they can be.

• Date: Saturday, 24 April 2021
• Time: 15.00 to 17.00 hrs.
• Venue: UNO MAS Dining Deck (54th floor)
• Price: THB 1,500 net 

Very limited space per session.
Advance reservation is required.

เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญทุกท่านมาเพ่ิมเติม
ความรู้เกี่ยวกับแชมเปญ กับ อนัสตาเซีย ไวน์ซอมเมอลิเยร์
ของเราพร้อมการจับคู่อย่างลงตัวของอาหารและแชมเปญ
ที่รังสรรค์โดยเชฟคริสเตียน แฮม หัวหน้าพ่อครัวประจ�า
ห้องอาหารเรดสกาย

ชีราซ หรือ ไซร่า เป็นหนึ่งในพันธุ์องุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
โลก ซืงเป็นสายพันธุ์องุ่นด�าที่ที่เป็นท่ีรู้จักและได้รับการ
ยอมรับเป็นอย่างดีเนื่องจากสามารถผลิตไวน์ที่มีสีเข้ม เนื้อ
ของไวน์มีความเข้มข้น และจะมีลักษณะพิเศษคือยิ่งเก็บไว้นาน
จะยิ่งรสชาติดี

ในคลาสมาสเตอร์นี้คุณจะมีโอกาสได้ลิ้มรสไวน์จากสายพันธุ์
องุ่นที่แตกต่างกันจากทั่วทุกมุกโลก ที่จะได้ให้คุณทั้งตื่นเต้น
และมีความรู้เพ่ิมมากข้ันอีกด้วย 

ซอมเมอลิเยร์ มาสเตอร์คลาส จะจัดข้ึนประจ�าทุกเดือนโดย
ใช้ไวน์ เครื่องดื่ม ต่างกันไปจากทั่วทุกมุมโลกในแต่ละคลาส

คลาสประจ�าเดือนเมษายน:
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
ตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 17.00 น.
ที่ห้องอาหารอูโนมาส ช้ัน 54
ราคาสุทธิ 1,500 บาท
 
รับจ�านวนจ�ากัด กรุณาส�ารองที่นั่งล่วงหน้า

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



UNO MAS ห้องอาหารอูโน มาส
Enjoy a Spanish culinary adventure in the heart 
of Bangkok!

2 FEET OF TAPAS
Share and enjoy an indulgent selection of tasty 
tapas dishes among friends or family. This 
promotion features enough dishes to stretch two 
feet (or over half a metre) around your table, and 
is priced at THB 1,990++
 

UNLIMITED & FREE FLOW WINE
Discove 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
Enjoy a taste of Spain with a perfect pairing of 
Gambas Pil Pil together with authentic Spanish 
beer “Estrella” for only THB 590++

PAELLA HALF & HALF
Now you can savour 2 of the most popular Paellas 
in one go! 

On one side we have the "Dels Pirineus”, and on 
the other, "Lobster Socarrant" which features 
Carabineros and very delicate lobster.

THB 1,650++ to share

 
HAPPY HOUR ALL DAY 

 
Buy 1 get 1 free drinks at The Wine Cellar

 
 
Opening hours: 16.00 - 23.00 hrs.

อูโนมาส ให้คุณอิ่มเอมไปกับอาหารสเปนแบบดั้งเดิมและ
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศใจกลางกรุงเทพฯ พร้อม 
โปรโมชั่นมากมาย

ทาปาส 2 ฟุต
แบ่งปันและเพลิดเพลินไปกับครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงกับ 
ทาปาสหลากเมนูที่วางเรียงรายกันกว่า 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

ปาเอญ่า ข้าวผัดสเปน สั่ง 1 ได้ถึง 2 ที่อูโนมาส
เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยกับเมนู 
ข้าวผัดสเปน สั่ง 1 จานทานได้ 2 แบบ

สไตลแ์รกกบัข้าวอบเหด็สไตลส์เปน เสริฟ์พรอ้มหมไูอเบอร์
ริโก้ ไส้กรอกไบติฟาร์ร่า เห็ดป่าและเห็ดทรัฟเฟลิด�า และ
สไตล์ที่สองกับข้าวปาเอญ่า เสิร์ฟพร้อมกุ้งล็อบสเตอร์ที่
บรรจงปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันและกุ้งแดงสเปนคาราบิเน
รอส และกุ้งอื่นๆ ราคา 1,650 บาท++ ต่อจาน

HAPPY HOUR ALL DAY

เครื่องดื่ม 1 แถม 1 ที่ไวน์ เซล่าร์

 
เวลาเปิด - ปิด: 16.00 - 23.00 น.

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th    unomasbangkok.com
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MICHELIN PLATE 2021

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th    unomasbangkok.com
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Unlimited top-ups of Magnum G.H. Mumm Cordon 
Rouge Champagne, premium imported delicacies 
(such as our 4 types of oysters, Maine lobster and 
Blázquez Iberico de Bellota ham cured 48 months) 
plus sweeping views of the city from 54 floors up… 

Can you think of a better place to start your month 
than at UNO MAS’s “Domingo Fabuloso” brunch?

Our bottomless bubbly brunch is held on the first 
Sunday of the month, every month, and runs from 
11.30 - 14.30 hrs (that’s three whole hours to spoil 
yourself). Priced at THB 3,555++ per person, including 
all premium beverages, tapas and signature dishes.

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

CHAMPAGNE BRUNCH 
DOMINGO FABULOSO!

EVERY FIRST SUNDAY OF THE MONTH
SUNDAY 4TH APRIL 2021

THB 3,555++ PER PERSON 
11.30 - 14.30 HRS

แชมเปญบรั้นช์สไตล์สเปน
โดมิงโก้ ฟาบูโลโซ!

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 
วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2564
ราคา 3,555 บาท++ ต่อท่าน 
เวลา 11.30 น. - 14.30 น.

อิ่มเอมความอร่อยกับบุฟเฟต่์แชมเปญบร้ันช์ ร่วมสัมผัสกลิ่น
อายอาหารสไตล์สเปนเมดิเตอร์เรเนียน ที่รวบรวมความอร่อย
มาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ทุก วันอาทิตย์แรกของแต่ละ เดือน 
เพลดิเพลนิไปกบัซฟูีด้สดใหมค่ณุภาพเยีย่มทีจ่ดัเรยีงรายบนน�า้
แข็งเป็นการเรียกน�้าย่อย อาทิ ก้ามปูอลาสก้าเนื้อหวาน 
ล็อบสเตอร์เนื้อแน่น กุ้งลายเสือ หอยนางรมหลากหลายสาย
พันธุ์ ไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมแฮมชื่อดังระดับโลก โฮเซลิโต้ รวม
ถึงเมนูทาปาสต่างๆ

นอกจากนีย้งัมอีาหารสเปนจานเดยีวเมนใูหม ่คดัสรรวตัถดุบิชัน้
เลิศส่งตรงจากสเปน น�ามารังสรรค์เป็นเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 
ตั้งใจปรุงอย่างสุดฝีมือ พร้อมเสิร์ฟร้อนให้ทุกท่านได้ลิ้มรสกัน
ถึงโต๊ะ รวมทั้งเมนูของหวาน ละลานตาอีกมากมายที่สายของ
หวานไม่ควรพลาด 

ดื่มไม่อั้นกับแชมเปญ จี เอช มุมม์ กอร์ดอง รูจ หนึ่งในสุดยอด
แบรนด์แชมเปญของโลก รวมถึงไวน์รสเลิศ และเคร่ืองดื่ม
พรีเมียมอื่นๆ


