
The season has started!!! Cherries are harvested 
at the beginning of summer in Europe and North 
America. It is the perfect time to taste the full 
flavours of the ripe juicy fruit.

Our bar teams have created cocktails based on 
this fabulous unique and tasty fruit. Enjoy them 
at all outlets.

Available only in June.
From THB 390++

ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลเชอรี่เริ่มขึ้นแล้ว ในช่วงฤดูร้อน
ทางฝ่ังยุโรปและอเมริกาเหนือ ถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีกับการ
เก็บเกี่ยวและได้ลิ้มชิมรสเชอรี่เนื้อฉ�่าๆ 

ทางบาร์เทนเดอร์จึงน�าผลไม้เชอรี่มาสร้างสรรค์เป็นเมนู
ค็อกเทลใหเ้ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัในทกุๆ หอ้งอาหารของ
โรงแรมฯ รว่มเพลดิเพลนิและจบิคอ็กเทลผอ่นคลายในชว่ง
หลังเวลาเลิกงาน

โปรโมชั่นเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้
ราคาเริ่มต้น 390 บาท++

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

CHERRY COCKTAIL
PROMOTION

โปรโมชั่น
ค็อกเทลเชอร ี่

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



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

Whether to pair with an aperitif or to start 
your dinner with your beloved or friends, Uno 
Mas has created the Tapas Tree as an option 
to share few of our most famous pre dinner 
tapas displayed on a tree as follow:

Potato “bravas”, ham croquettes, mixed olives, 
deep fried baby squid, truffle potato chips, 
bikini sandwich.

THB 890++
Daily from 16.00 hrs. to 23.30 hrs.

TAPAS TREE เมนูทาปาสเลิศรส

ไมว่่าจะจับคูก่บัเคร่ืองดืม่ หรือเร่ิมต้นอาหารมือ้ค�า่กบัคน
ที่คุณรัก หรือเพ่ือนๆ ของคุณ ห้องอาหารอูโนมาสได้
รังสรรคเ์มนทูาปาสขึน้มา ใส่บนภาชนะคล้ายกิง่กา้นของ
ต้นไม้ จึงเรียกว่า “Tapas Tree” เพ่ือให้ได้เมนูที่หลาก
หลาย สามารถน�ามาแชร์กันรับประทานได้ ถือเป็นเมนู
เรียกน�้าย่อยก่อนที่จะเร่ิมรับประทานอาหารจานหลักใน
บรรยากาศดีๆ ยามค�่าคืน

โดยมเีมนทูาปาส ดงันี ้มะเขอืเทศบราวาส, แฮมครอ็กเก,้ 
มะกอก, ปลาหมึกทอด, มันฝร่ังทรัฟเฟิลทอด,  
แซนด์วชิบิกนิี่

ราคา 890 บาท++
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-23.30น. 

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

กับเมนูใหม่จากอูโนมาสNEW MENU AT UNO MAS

Opening Hours:
Daily 16:00 - 00:30 hrs. (Last order 23:30 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 16:00 - 00:30 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 23:30 น.)

MICHELIN PLATE 2021



MICHELIN PLATE 2021

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

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 3,955++ per 
person, including all premium beverages, tapas 
and signature dishes.

THB 3,955++ PER PERSON 
11:30 - 14:30 HRS

ราคา 3,955 บาท++ ต่อท่าน 
เวลา 11:30 น. - 14:30 น.

CHAMPAGNE BRUNCH 
DOMINGO FABULOSO!

แชมเปญบร้ันช์สไตล์สเปน
โดมิงโก้ ฟาบูโลโซ!

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน EVERY FIRST SUNDAY OF THE MONTH

อิ่มเอมความอร่อยกับบุฟเฟต่์แชมเปญบรั้นช์ ร่วมสัมผัส
กลิน่อายอาหารสไตลส์เปนเมดเิตอรเ์รเนยีน ท่ีรวบรวมความ
อรอ่ยมาเสริฟ์ใหค้ณุถงึทีท่กุวนัอาทติย์แรกของแตล่ะเดอืน 
เพลิดเพลินไปกับซีฟูด้สดใหม่คุณภาพเยี่ยมที่จัดเรียงราย
บนน�า้แขง็เป็นการเรียกน�า้ย่อย อาท ิกา้มปอูลาสกา้เนือ้หวาน 
ลอ็บสเตอรเ์นือ้แนน่ กุง้ลายเสอื หอยนางรมหลากหลายสาย
พันธุ์ ไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมแฮมชื่อดังระดับโลก โฮเซลิโต้ 
รวมถึงเมนูทาปาสต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีอาหารสเปนจานเดียวเมนูใหม่ คัดสรร
วัตถุดิบชั้นเลิศส่งตรงจากสเปน น�ามารังสรรค์เป็นเมนูสุด
เอ็กซค์ลซูฟี ตัง้ใจปรงุอย่างสุดฝีมอื พรอ้มเสริฟ์รอ้นใหท้กุ
ท่านได้ลิ้มรสกันถึงโต๊ะ รวมทั้งเมนูของหวาน ละลานตาอีก
มากมายที่สายของหวานไม่ควรพลาด 

ดื่มไม่อั้นกับแชมเปญ จี เอช มุมม์ กอร์ดอง รูจ หนึ่งในสุด
ยอดแบรนด์แชมเปญของโลก รวมถึงไวน์รสเลิศ และ
เครื่องดื่มพรีเมียมอื่นๆ

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


