EXCITING & BRAND NEW

เซ็ทเมนูใหม่

SET MENUS

เหมาะส�ำหรับทุกโอกาส

Whether you’re visiting for lunch or dinner, every dining
experience at Dynasty is about trying a variety of Chinese
dishes and indulging in new, exciting flavours - with a focus
on Cantonese cuisine.

หากคุณก�ำลังมองหาร้านอาหารจีนรสเลิศ ไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อ
กลางวัน หรืออาหารมือ
้ ค�ำ่ ห้องอาหารไดนาสตีพ
้ ร้อมเสิรฟ
์ เซ็ทเมนู
อาหารจีนสไตล์กวางตุ้งดั้งเดิม หลากหลายเซ็ทให้เลือกทาน

That’s why Dynasty’s set menus - created by our Master
Chef Kongsun Sae-Liang - are constantly updated,
showcasing the chefs passion for the food of his homeland.
Now, we are excited to announce the latest lineup of set
menus, ideally suited for every occasion.
These set menu prices start from THB 1,500++ for
1 person and THB 8,000++ for 10 persons

ทุกเซ็ทเมนูรง
ั สรรค์โดยหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ เชฟก้องซุน
่ แซ่เลียง ซึง
่
ได้ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ ความรู้ เทคนิค
ความหลงใหลทางด้านการท�ำอาหาร ลงไปในเซ็ทเมนูเหล่านีท
้ ง
ั้ หมด
เพื่อให้ทุกจานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด
ไม่ว่าคุณจะรับประทานอาหารท่านเดียวหรือเป็นหมู่คณะ ทางห้อง
อาหารพร้อมเสิร์ฟเซ็ทเมนูใหม่ให้คุณทุกเวลา เซ็ทเมนู 7 - 8 คอร์ส
ส�ำหรับ 1 ท่าน ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท++ และเซ็ทเมนู 9 คอร์ส
ส�ำหรับ 10 ท่าน เริ่มต้นที่ 8,000 บาท++

DIM SUM BUFFET

ติ่มซ�ำบุฟเฟ่ต์

Served piping hot in miniature bamboo baskets or on little
plates, Dim Sum is more than just regional Chinese food - it’s
a style of eating that embodies the uniquely exotic culture
of Cantonese traditions.

เสิ ร ์ ฟ ร้ อ นในตะกร้ า ไม้ ไ ผ่ ส ไตล์ ดั้ ง เดิ ม โดยติ่ ม ซ� ำ ถื อ เป็ น อาหาร
เอกลักษณ์ขึ้นชื่อทั่วโลกของชาวจีนกวางตุ้งอย่างแท้จริง

And now, you can enjoy a 25% discount
on our all-you-can-eat Dim Sum buffet lunch!
Price THB 850++ / person and THB 1,250++ / person
Opening hours: 11.30 – 14.30 hrs
: 18.00 – 22.30 hrs

พิเศษ บุฟเฟ่ต์ติ่มซ�ำมื้อกลางวัน ลดราคา 25%
ราคา 850 บาท++ / ท่าน และ 1,250 บาท++/ ท่าน

เวลาเปิด -ปิด : 11.30 - 14.30 น.
: 18.00 - 22.30 น.

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

For further information call dining reservations
dynastycgcw

T: 02-100-6255
dynastycgcw

E: diningcgcw@chr.co.th

IT’S MOONCAKE TIME

เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์

Celebrate the season of giving and sharing as part of the
Chinese Mid-Autumn Festival by treating loved ones (...or just
yourself) to our modern selection of delectable mooncakes!

เทศกาลไหว้พระจันทร์ พร้อมส่งมอบมูนเค้กส�ำหรับคนส�ำคัญของ
คุณเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิต แสดงถึงความรัก ความปรารถนาดี
และความเคารพรักต่อผู้รับ

We have 9 flavours to choose:
• Monthong durian
• Monthong durian with salted egg
• Lotus seed
• Lotus seed with salted egg
• Red bean
• Red bean with salted egg
• Green tea
• Coconut
• Chocolate

มีให้เลือกมากถึง 9 รสชาติ:
• ทุเรียนหมอนทอง
• ทุเรียนหมอนทองไข่เค็ม
• เม็ดบัว
• เม็ดบัวไข่เค็ม
• ถั่วแดง
• ถั่วแดงไข่เค็ม
• ชาเขียว
• มะพร้าว
• ช็อกโกแลต

Peony box with mooncake (1 piece) at THB 118 net
Kid's box with mooncake (2 pieces) at THB 488 net
Blossom box with mooncake (4 pieces) at THB 888 net

กล่องพีโอนี พร้อมมูนเค้ก (1 ชิ้น) ราคา 118 บาทสุทธิ
กล่องรถโรงเรียน พร้อมมูนเค้ก (2 ชิ้น) ราคา 488 บาทสุทธิ
กล่องบลอสซั่ม พร้อมมูนเค้ก (4 ชิ้น) ราคา 888 บาทสุทธิ

Early bird: 22 - 31 July 2019 get 10% discount
Sales period: 1 August - 13 September 2019

ราคาโปรโมชั่น: 22 - 31 กรกฎาคม 2562 ลด 10%
ช่วงเวลาขาย: 1 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562

Available for sales at Zing (G floor) and Dynasty
(24th floor) or call 02-100-6255 to order now!

สั่งซื้อได้ที่ ซิงก์ เบเกอรี่ ชั้น G และห้องอาหารไดนาสตี้
ชั้น 24 หรือโทร 02-100-6255

For further information call dining reservations
dynastycgcw

T: 02-100-6255
dynastycgcw

E: diningcgcw@chr.co.th

