
PAELLA HALF & HALF
AT UNO MAS

ปาเอญ่า ข้าวผัดสเปน
ส่ัง 1 ได้ถึง 2 ที่อูโนมาส

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

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

MICHELIN PLATE 2020

Spanish food is all about sharing!

Chef Sandro Aguilera has created another dining 
experience that is truly unique in Thailand. Now 
you can savour 2 of the most popular Paellas in 
one go! 

On one side we have the "Dels Pirineus" which 
has the richness of the Iberico pork, Botifarra 
sausages, wild mushrooms and black truffles.

On the other side we have the "Lobster 
Socarrant" which has Carabineros and very 
delicate lobster!

Price: THB 1,650++ per dish

อาหารสเปนมีไว้ส�าหรับแชร์!!

หวัหนา้พ่อครวัใหญ่เชฟซานโดร อากเิรลา่ เปดิประสบการณ์
ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยกับเมนูข้าวผัดสเปน สั่ง 1 จาน
ทานได้ 2 แบบ

สไตลแ์รกกบัขา้วอบเหด็สไตลส์เปน เสริฟ์พรอ้มหมูไอเบอร์
ริโก้ ไส้กรอกไบติฟาร์ร่า เห็ดป่าและเห็ดทรัฟเฟิลด�า  
และสไตลท์ีส่องกบัขา้วปาเอญา่ เสิรฟ์พรอ้มกุง้ลอ็บสเตอร์
ที่บรรจงปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันและกุ้งแดงสเปนคาราบิ- 
เนรอส และกุ้งอื่นๆ 

ราคา 1,650 บาท++ ต่อจาน



SOMMELIER’S 
MASTER CLASS

DISCOVER SPAIN
BY ANASTASIA CHIRKOVA

ซอมเมอลิเยร์ มาสเตอร์คลาส 
ไวน์สเปน 

มหัศจรรย์ที่รอการค้นพบ
โดย อนัสตาเซีย ชิโรโคว่า

Centara Grand at CentralWorld invites you to 
come to expand your knowledge about wine 
with our Sommelier Anastasia.

Get the chance to discover different Spanish wine 
regions by a tasting that will truly surprise you 
and our Executive Chef Sandro Aguilera has 
created a selection of authentic tapas which pair 
perfectly!

The Sommelier Master Class series will be held 
every month with different wines from all across 
the world. 

Saturday, January 18th 2020
Saturday, February 22nd 2020
Saturday, March 21st 2020

From 4 pm to 6pm at the UNO MAS Dining Deck
THB 999 net 
including 6 wines & a selection of tapas

Maximum of 16 people per class & advance 
reservation is required

เซน็ทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรลัเวลิด ์ขอเชญิทุกท่านมาร่วมเปิด
ประสบการณ์เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับไวน์ของคุณ กับ 
อนัสตาเซีย ไวน์ซอมเมอลิเยร์ของเรากับโอกาสท่ีคุณจะได้
ค้นพบและได้ลิ้มรสไวน์สเปนจากภูมิภาคต่างๆ ควบคู่กับ
การจบัคูอ่ยา่งลงตวัของไวนแ์ละทาปาส ทีร่งัสรรคโ์ดยเชฟ 
ซานโดร อากิเลรา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ประจ�าห้องอาหาร 
อูโนมาส 

ซอมเมอลิเยร์ มาสเตอร์คลาส จะจัดขึ้นประจ�าทุกๆ เดือน 
โดยใช้ไวน์ที่แตกต่างกันไปจากทั่วทุกมุมโลกในแต่ละคลาส

คลาสประจ�าเดือนมกราคม: 
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

คลาสประจ�าเดือนกุมภาพันธ์: 
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

คลาสประจ�าเดือนมีนาคม: 
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

ตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 18.00 น. 
ที่ห้องอาหารอูโนมาส โซนไดนิ่ง เด็ค
ราคาสุทธิ 999 บาท รวมไวน์ 6 ชนิดและทาปาส

รับจ�านวนจ�ากัดสูงสุด 16 ท่านต่อคลาส และกรุณาส�ารอง
ที่นั่งล่วงหน้า

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



 SOCARRAT RICE 
IN LLAUNA

UNO MAS 
AT CENTRAL CHIDLOM
DAILY 09.00 - 21.30 HRS

ข้าวโซคาร์รัท 
เสิร์ฟในเลาวิน่า

อูโนมาส สาขาเซ็นทรัล ชิดลม
ชั้น G เซ็นทรัลฟูด้ฮอลล์

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.30 น. 

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

Traditionally the Llauna is a Catalan name for a 
tin container which is used to cook snails.

It has been recently used as a dish to cook the 
Spanish “Socarrat”, caramelized crust of rice with 
different ingredients.

Here at UNO MAS we serve it in different ways:

Shrimp - crispy caramelized thin layer -  
Bomba rice

Chicken, mushroom & squid - crispy 
caramelized thin layer - Bomba rice

Mediterranean, white fish & mussels -  
crispy caramelized thin layer - Bomba rice

Green - seasonal vegetables - 
crispy caramelized thin layer - Bomba rice

THB 199 net

เลาวิน่า เป็นชื่อในภาษาคาตาลันของภาชนะดีบุกใส่อาหารที่
ใช้ส�าหรับการปรุงหอยทาก

ซึ่งได้น�ามาใช้ปรุงอาหารสเปนสไตล์โซคาร์รัท ในวัตถุดิบที่
แตกต่างกันไป

อูโนมาส พร้อมเสิร์ฟข้าวโซคาร์รัทใน 3 สไตล์ อาทิ

กุ้ง - โซคาร์รัท - ข้าวบอมบ้า

ไก่ - เห็ด - ปลาหมึก - โซคาร์รัท - ข้าวบอมบ้า

ปลาหิมะ - หอยแมลงภู่ - ข้าวบอมบ้า

ผักสีเขียว และผักตามฤดูกาล - ข้าวบอมบ้า

*โซคำรรั์ท คอื ส่วนทีอ่รอ่ยทีส่ดุของขำ้ว ปำเอญำ่ ทีอ่ยุต่รง
ก้นกระทะ ทีม่ีรสชำติทีเ่ข้มข้นทีสุ่ดและมีรสสัมผัสทีก่รอบ

ราคา 199 บาท สุทธิ



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

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! 

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).

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

รบัประทานอาหารอย่างอิม่เอมในพ้ืนทีส่ว่นตวัของคณุ โดย
ให้เราโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์เสิร์ฟอาหาร
ให้คุณถึงที่ จากบริการของ GrabFood เดลิเวอร่ี

ครั้งแรกในกรุงเทพมหานครท่ีคุณสามารสั่งอาหารจานหรู
จากโรงแรม ส่งตรงไปยังบ้านของคุณโดยท่ีคุณไม่ต้อง
ออกจากบ้าน ไม่ต้องเสียเวลากับปัญหาการจราจรและรถ
ที่คับคั่งถนน เราพร้อมบริการทั้งอาหารจากซิงก์เบเกอร์รี่ 
ทั้งอาหารเพ่ือสุขภาพ สลัด เค้ก และขนมอื่นๆ หรือจะส่ัง
อาหารสเปนแท้ๆ จากห้องอาหารอูโนมาสก็ยังได้ หรือจะ
ลองอาหารยุโรปจากห้องอาหารเรดสกายสุดหรูของ
โรงแรมก็ไม่มีปัญหา

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

STRAIGHT TO
YOUR TABLE

OPENING TIME : 07.00 - 21.00 HRS.OPENING TIME : 11.30 - 23.30 HRS. OPENING TIME : 16.00 - 23.30 HRS.



MICHELIN PLATE 2020

SUNDAY BRUNCH 
DOMINGO FABULOSO!

EVERY FIRST SUNDAY OF THE MONTH
THB 3,555++ PER PERSON 

11.30 - 14.30 HRS

แชมเปญบรั้นช์สไตล์สเปน
โดมิงโก้ ฟาบูโลโซ!

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 
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?

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!

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

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

ดืม่ไมอ้ั่นกบัแชมเปญ จี เอช มมุม ์กอรด์อง รูจ หนึง่ในสดุ
ยอดแบรนดแ์ชมเปญของโลก รวมถงึไวนร์สเลศิ และเครือ่ง
ดืม่พรเีมยีมอืน่ๆ

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

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