2 FEET OF TAPAS

ทาปาส 2 ฟุต

SHARE AND ENJOY

แบ่งปันและเพลิดเพลิน

Mushroom croquette

เห็ดคลุกเกล็ดขนมปังทอดกรอบ

Crystal bread

ขนมปังกรอบทาด้วยซอสมะเขือเทศ กระเทียมและน�ำ้ มันมะกอก

Cogollos de tudela with salmon

สลัดผักโคโกคลอส เสิรฟ
์ กับแซลมอนรมควัน

White anchovies in vinegar

ปลาแอนโชวี่ หมักในน�ำ้ ส้มสายชู

Fried baby squid with black aioli

ปลาหมึกสเปนทอดกรอบ พร้อมเสิรฟ
์ กับซอสไอโอลีห
่ มึกด�ำ

Grilled Galician octopus, chipotle, green mojo sauce

ปลาหมึกออคโตปุสย่าง กับซอสพริก ชิฟโปเล่ย์
และซอสพริกเขียว

Spanish meatballs
Txogitxu beef, pluma pork, tomato sauce

มีทบอลสไตล์สเปน เนือ
้ ชูกช
ี่ แู่ ละหมูพลูมา่
บดเสิรฟ
์ พร้อมซอสมะเขือเทศ

Padrones
Peppers from Galicia with sea salt

พริกเขียวสเปนปาโดรเนสทอด โรยด้วยเกลือ

Uno Mas Bravas
Potatoes soft & crisp, spicy tomato sauce

มันฝรัง
่ ตุน
๋ ทอดกรอบ กับซอสมะเขือเทศแบบเผ็ด
และซอสไอโอลีม
่ ายองเนส

Tortilla
Spanish potato & onion omelette

ไข่เจียวสเปน

Gambas
Sizzling tiger prawns, garlic, paprika, Cayenne

กุง
้ ลายเสือและกระเทียม พริกแห้ง คาเยนเน่
ผัดในน�ำ้ มันมะกอก

Price THB 1,990++

ราคา 1,990 บาท++

Chef Sandro Aguilera & his team are looking forward

เชฟซานโดร อากิเลร่าและลูกทีมทุกคน

to welcome you to UNO MAS!

พร้อมให้การต้อนรับคุณทุกเวลา!

Terms and conditions apply. 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

unomasbangkok.com

UNLIMITED
& FREE FLOW WINE

บุฟเฟ่ต์ไวน์นานาชาติ
ดื่มได้ไม่มีอั้น

Unique Spanish Wine Buffet in Bangkok - all wines are
available throughout the day and evening at UNO MAS
restaurant as part of this free-flow drinks and beverage
package.

บุฟเฟ่ต์ไวน์นานาชาติ ดื่มได้ตลอดทั้งคืน ดื่มด�่ำกับหลากหลายไวน์
นานาชาติจากทุกทวีปทั่วโลก ทั้งสปาร์คกลิ้งไวน์ ไวน์ขาว ไวน์แดง
เวอร์มุธ และเชอร์รี่ ที่โซนไวน์เซลล่า ชั้น 54 ห้องอาหารอูโนมาส
พร้อมชมไวน์แองเจิล
้ โบยบินภายในห้องไวน์เซลล่ากระจกสูง 8 เมตร
เพื่อเก็บไวน์ให้ท่านได้เพลิดเพลินสายตา

Discover and enjoy a selection of sparkling, white, rosé,
and red varieties of wine, as well as traditional Spanish
Sherry all for just THB 888++
Ask our team for the “selection of the day” and pairing
recommendations to start your journey through Spain,
trying each regional grape variety as you go.
Daily from 16.00 to 19.00 hrs

TRY NOW

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น.
ราคา 888 บาท++/ท่าน

ลิ้มลอง
เพียงสั่งไวน์สเปน ไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาว ไวน์แดง หรือเบียร์ Estrella
Damm Inedit พร้อมมันฝรั่งตุ๋นในน�้ำมันและโครเกต์เห็ด ในราคา
เพียง 999 บาทสุทธิ
ค็อกเทลและทาปาส ในราคาเพียง 150 บาทสุทธิ/เซ็ท

A bottle of Spanish white or red wine or a premium
Estrella Damm Inedit with some potato bravas and
mushroom croquetas at only THB 999 net.

กุ ้ ง ในน�้ ำ มั น มะกอกกระทะร้ อ นเสิ ร ์ ฟ พร้ อ มเบี ย ร์ Estrella
ราคา 590 บาท++/เซ็ท

Cocktail and tapa at THB 150 net/set

HAPPY HOUR: 17.00 - 19.00 น. ที่ไวน์ เซลล่า

Special sunset Gambas pil pil and Estralla Beer at
THB 590++/set

เวลาเปิด - ปิด: 16.00 - 01.00 น.

HAPPY HOUR: 17.00 - 19.00 hrs at Wine Cellar
Opening hours: 16.00 - 01.00 hrs

Terms and conditions apply. 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

unomasbangkok.com

SUNDAY BRUNCH

แชมเปญบรั้นช์สไตล์สเปน

DOMINGO FABULOSO!
EVERY FIRST SUNDAY OF THE MONTH

โดมิงโก้ ฟาบูโลโซ!
ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

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

ราคา 3,555 บาท ++ ต่อท่าน
เวลา 11.30 น. – 14.30 น.

Unlimited top-ups of Magnum G.H. Mumm Cordon
Rouge Champagne, premium imported delicacies
(such as our 4 types of oyster, Maine lobster and
36-month dry-cured Joselito Ibérico ham) 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?

อิ่มเอมความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์แชมเปญบรั้นช์ ร่วมสัมผัสกลิ่นอาย
อาหารสไตล์สเปนเมดิเตอร์เรเนียน ทีร่ วบรวมความอร่อยมาเสิรฟ
์ ให้
คุณถึงทีท
่ ก
ุ วันอาทิตย์แรกของแต่ละเดือน เพลิดเพลินไปกับซีฟด
ู้ สด
ใหม่คณ
ุ ภาพเยีย
่ มทีจ
่ ด
ั เรียงรายบนน�ำ้ แข็งเป็นการเรียกน�ำ้ ย่อย อาทิ
ก้ามปูอลาสก้าเนือ
้ หวาน ล็อบสเตอร์เนือ
้ แน่น กุง
้ ลายเสือ หอยนางรม
หลากหลายสายพันธุ์ ไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมแฮมชื่อดังระดับโลก
โฮเซลิโต้ รวมถึงเมนูทาปาสต่างๆ

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, this
includes all premium beverages, tapas and signature
dishes.

นอกจากนีย
้ ง
ั มีอาหารสเปนจานเดียวเมนูใหม่ คัดสรรวัตถุดบ
ิ ชัน
้ เลิศ
ส่งตรงจากสเปน น�ำมารังสรรค์เป็นเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งใจปรุง
อย่างสุดฝีมอ
ื พร้อมเสิรฟ
์ ร้อนให้ทก
ุ ท่านได้ลม
ิ้ รสกันถึงโต๊ะ รวมทัง
้
เมนูของหวาน ละลานตาอีกมากมายทีส
่ ายของหวานไม่ควรพลาด
ดืม
่ ไม่อน
ั้ กับแชมเปญ จี เอช มุมม์ กอร์ดอง รูจ หนึง
่ ในสุดยอดแบรนด์
แชมเปญของโลก รวมถึงไวน์รสเลิศ และเครือ
่ งดืม
่ พรีเมียมอืน
่ ๆ

MICHELIN PLATE 2019

MICHELIN PLATE 2019
Terms and conditions apply. 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

unomasbangkok.com

UNO MAS
AT CENTRAL CHIDLOM

อูโนมาส สาขาเซ็นทรัล ชิดลม
ชั้น G เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์

SPECIAL LUNCH SET
"CHIRINGUITO" STYLE
DAILY 11.00 - 15.00 hrs

เซ็ทมื้อกลางวัน
สไตล์สเปน เสิร์ฟทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น.

Select 1 dish and 1 dessert for only
THB 350 net

เลือกอาหาร 1 จานหลัก และของหวาน 1 จาน
เพียง 350 บาทสุทธิเท่านั้น

MAIN DISHES

จานหลัก

TRADITIONAL OCEAN AND LAND (see photo)
Squid “a la plancha" - grilled sausage
parsley - garlic
COD “ESQUEIXADA” SALAD
Tomato - black olive - bean - salad - EVOO - boiled egg
“MOLLETE” SPANISH BRIOCHE SANDWICH
Iberian pulled pork - red onion - tomato - lettuce
“chimichurri” dressing
BLACK MUSSEL PAELLA
Creamy rice - mussels - tomato sauce - “picada”

ปลาหมึกสเปนย่าง
เสิรฟ
์ กับไส้กรอกย่าง
และซอสกระเทียมใบพาร์สลีย์
สลัดปลาคอด
เสิรฟ
์ กับมะเขือเทศและมะกอกดำ�, ถัว
่ , ไข่ตม
้ , น้ำ�มันมะกอก
แซนด์วช
ิ ขนมปังบริยอช
หมูไอเบอร์เรีย
่ น, หอมแดง, มะเขือเทศ, ผักสลัด และซอสชิมช
ิ รู ี่
ข้าวผัดครีมสไตล์สเปน
เสิรฟ
์ กับหอยแมลงภูด
่ ำ� , ซอสมะเขือเทศ และซอสปิคคาดา

DESSERTS

ของหวาน

CHURROS CON CHOCOLATE

ขนมหวานโดนัทสเปนชูโรส ซอสช็อกโกแลต

CATALAN CREAM

ขนมหวานคาตาลันครีม สไตล์สเปน

SPECIAL OF THE DAY

เมนูพิเศษประจ�ำวัน

BOMBA DE LA BARCELONETA
Wagyu beef - potato croquette - spicy sauce
THB 190 net

เนื้อวากิวผัดเครื่องเทศ
ห่อด้วยมันฝรั่งบดและชุบเกล็ดขนมปัง ราดซอสพริก
ราคา 190 บาทสุทธิ

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

unomasbangkok.com

