
ENERGI ZING เติมพลังที่ ZING

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

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

Centara Hotels & Resorts is launching its “StayWell 
Programme”. The programme has three pillars - 
Live Well, Sleep Well & Eat Well.

With the last and by no means least important 
pillar, “Eat Well”, in mind, our Culinary team at 
Zing has created a new menu.

The menu features a selection of hot Asian 
breakfast dishes, farm fresh egg plates, a variety 
of Acai bowls, home-made energy balls & bars, 
healthy salads, classic & newly invented 
sandwiches & wraps, French-style Crepes, fresh 
fruits, a variety of freshly baked breads & 
pastries, homemade Italian gelato and range of 
new cakes. 

In addition, we will be serving hot & cold coffee/
tea specialties, freshly squeezed juices and a 
selection of new signature smoothies full of the 
most powerful superfoods on the planet!

Opening hours: 07.00 - 21.00 hrs

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เปิดตัว "StayWell 
Programme" โปรแกรมที่ประกอบไป 3 ปัจจัยหลัก Live 
Well, Sleep Well & Eat Well หรือ อยู่ดี นอนดีและ
ทานดี โดยส่ิงที่ส�าคัญที่สุด คือ Eat well หรือการเลือก
ทานแต่อาหารดีๆ ที่มีประโยชน์ ซ่ึงทีมเชฟของซิงก ์
เบเกอรี่ ได้สรรสร้างเมนูใหม่ส�าหรับคนรักสุขภาพให้ได้
ลิ้มลอง

เมนูใหม่ของซิงก์เบเกอรี่ มีให้ท่านเลือกตั้งแต่อาหารเช้า
สไตล์เอเชียน หลากหลายเมนูไข่ บรรดาอาซาอิโบล์ว  
เอเนอร์จีบอล เอเนอร์จีบาร์  สลัดต่างๆ คลาสสิค
แซนด์วิช แซนด์วิชแร็พ อาหารสไตล์ฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น
เครป เค้ก เบเกอรี่ ขนมปัง และไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมด
สไตล์อิตาเลียน และเค้กหลากหลายเมนูและรสชาติ

เท่านั้นยังไม่พอ เรายังมีบริการชา กาแฟ ร้อนและเย็น 
น�้าผลไม้คั้นสดและสมูทตี้ผลไม้อีกมากมาย

เวลาเปิด-ปิด: 07.00 - 21.00 น.



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
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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.
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