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The most authentic way to travel on the roads of
Thailand either on the streets of Bangkok or across
the entire country is by Tuk Tuk.

รถตุ๊กตุ๊ก ถือเป็นการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีสุดในการ
เดินทางบนท้องถนนของกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดใน
ประเทศไทย

This will give you an opportunity to discover the
richness and perfumes of Thai produce.

คุณจะได้สัมผัสกับกลิ่นหอมอบอวลของ ตุ๊กตุ๊กค็อกเทลที่
บรรจงรังสรรค์ขึ้นเป็นพิ เศษโดยมิกโซโลจิสต์ของเรา อาทิ

Indulge into the below selection which was
specially crafted for you by our Mixologists:

AMAZING TUK TUK

Absolut vodka, Ricard, fresh mango juice,
Thai lime juice, Thai basil, homemade syrup

อเมซิ่ง ตุ๊ก ตุ๊ก

แอบโซลูท วอดก้า, ริคาร์ด, น�ำ้ มะม่วง, น�้ำมะนาว,
ใบโหระพา และไซรัป

สกาย ตุ๊ก ตุ๊ก

ฮาวาน่า คลับ รัม 3 ปี, น�้ำลิ้นจี่ และไซรัป

SKY TUK TUK

Havana Club Rum 3 years, Thai lychee juice,
homemade syrup

ตุ๊ก ตุ๊ก ไอซ์ที

เหล้าสมุนไพร, น�้ำล�ำไย,น�้ำมะนาว และไซรัป

TUK TUK ICE TEA

Naree Rum Peng Ya Dong
(Thai preserved liquor), Thai longan juice,
Thai lime juice, homemade syrup

เพลิดเพลินไปกับเหล่าตุ๊ก ตุ๊ก ได้ที่ เรดสกาย บาร์เท่านั้น!

Enjoy your tuk tuk ride at Red Sky Bar only!

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

For further information call dining reservations
redskybangkok

T: 02-100-6255 E: diningcgcw@chr.co.th
redskybkk_centara

VALENTINE'S DAY

วันแห่งความรัก

Centara Grand at CentralWorld boasts not one but
THREE Stunning rooftop venues - all sure to impress
your loved one on February 14th.

่ ด�ำ่ ไปกับคนรูใ้ จ ในบรรยากาศ
หลีกหนีความวุน
่ วายจากผูค
้ น ดืม
โรแมนติกฉลองเทศกาลวันแห่งความรักที่รูฟท็อปของโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

Chef Christian will be devising a luxurious 7 course
degustation menu for couples to savor at Bangkok’s
iconic restaurant in the sky. To make things more
romantic, we also include 2 glasses of exclusive
G.H. Mumm Olympe Rosé and a rose, priced at
THB 14,555++ per couple.

ห้องอาหารเรดสกาย ชัน
้ 55 น�ำโดยหัวหน้าพ่ อครัวเชฟคริสเตียน
แฮม ยินดีต้อนรับท่านด้วยเมนูอาหารวันวาเลนไทน์ 7 คอร์ส
พร้อมรับแชมเปญ G.H. Mumm Olympe Rosé 2 แก้ว และ
รับดอกกุหลาบเพื่ อแทนความรัก ในราคา 14,555 บาท++ ต่อคู่

A rooftop bar is always a win win for Valentine’s day.
Make your night even more special with our valentine's
cocktail creations.

่ เหมาะกับวาเลนไทน์ตลอดกาล เนรมิตค�ำ่ คืน
รูฟท็อปบาร์ สถานทีๆ
ให้เป็นวันพิ เศษของคุณกับค็อกเทลวาเลนไทน์

If you’ve got that "on top of the world" feeling with
your loved one, come to CRU to enjoy uninterrupted
views across Bangkok. Celebrate in style by booking
a table with a bottle of exclusive G.H. Mumm Olympe
Rosé, premium canapes and a rose priced at
THB 6,990++ per couple.

ครูแชมเปญบาร์ ร่วมฉลองวันแห่งความรัก เพี ยงจองแพ็ กเกจ
วันวาเลนไทน์ รับทันทีแชมเปญ G.H. Mumm Olympe Rosé
พร้อมของทานเล่นเกรดพรีเมียม และรับดอกกุหลาบเพื่ อแทน
ความรัก ในราคา 6,990 บาท++ ต่อคู่
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Terms and conditions apply. All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

For further information call dining reservations
centaragrandatcentralworld

T: 02-100-6255 E: diningcgcw@chr.co.th
centaragrand_centralworld

Dine in the comfort of your own home! Centara
Grand at CentralWorld to be first five-star hotel in
Bangkok to partner with GrabFood.

่ ว
รับประทานอาหารอย่างอิม
่ นตัวของคุณ โดย
่ เอมในพื้ นทีส
ให้เราโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์เสิร์ฟอาหาร
ให้คุณถึงที่ จากบริการของ GrabFood เดลิเวอรี่

For the first time ever in Bangkok, you can now
bring the luxury of hotel dining to the comfort of
your own home or office since Centara Grand at
CentralWorld is now partnering with GrabFood!

ครั้งแรกในกรุงเทพมหานครที่คุณสามารสั่งอาหารจานหรู
จากโรงแรม ส่งตรงไปยังบ้านของคุณโดยที่คุณไม่ต้อง
ออกจากบ้าน ไม่ต้องเสียเวลากับปัญหาการจราจรและรถ
ที่คับคั่งถนน เราพร้อมบริการทั้งอาหารจากซิงก์เบเกอร์ร่ี
ทั้งอาหารเพื่ อสุขภาพ สลัด เค้ก และขนมอื่นๆ หรือจะสั่ง
อาหารสเปนแท้ๆ จากห้องอาหารอูโนมาสก็ยังได้ หรือจะ
ลองอาหารยุ โ รปจากห้ อ งอาหารเรดสกายสุ ด หรู ข อง
โรงแรมก็ไม่มีปัญหา

Treat yourself without the frustration of sitting in
the city’s traffic, with a range of menu items now
available from Zing Bakery (healthy breakfasts,
salads, cakes & pastries), UNO MAS (authentic
Spanish and Mediterranean cuisine) and Red Sky
(European style Bistro flavors).

STRAIGHT TO
YOUR TABLE

To guarantee highest quality we have listed
selected menu items of each restaurant for you to
indulge.

OPENING TIME : 11.30 - 23.30 HRS.
For further information call dining reservations
CentaraGrandatCentralWorld

T: 02-100-6255 E: diningcgcw@chr.co.th
CentaraGrand_CentralWorld

OPENING TIME : 16.00 - 23.30 HRS.

OPENING TIME : 07.00 - 21.00 HRS.

