ไอศกรีมแท่ง
แชมเปญค็อกเทล

ICE POPSICLES

CHAMPAGNE COCKTAILS
Flashback to your childhood and rediscover
the simple pleasures of life with our Popsicle
Champagne Cocktail creations.

มาผ่อนคลายความตึงเครียดไปกับเมนูเครื่องดื่มที่ท�ำให้
คุณถวิลหาวัยเด็กกับเมนูไอศกรีมแชมเปญค็อกเทล
ที่คุณสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมได้ถึง 4 รสชาติ

Each cocktail is concocted with a choice of
Champagne Mumm Grand Cordon or Mumm
Olympe Rosé, enhanced with a fruit popsicle
of your choice:

•
•
•
•

•
•
•
•

Passion Fruit
Kiwi Lemon
Raspberry
Strawberry

รสเสาวรส
รสกีวี
รสราสเบอร์รี่
รสสตรอว์เบอร์รี

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกแชมเปญที่คุณชื่นชอบได้
ไม่ว่าจะเป็นแชมเปญ มุมม์ แกรนด์ กอร์ดอง หรือ
มุมม์ โอลิมป์ โรเซ่ ในราคาแก้วละ 999 บาท++

Our Popsicle Champagne Cocktails are
specially priced at THB 999++
Opening hours: 17.00 - 24.00 hrs.

เวลาเปิด - ปิด 17.00 - 24.00 น.

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

For further information call dining reservations
cruchampagnebar

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

WHERE ANGELS PLAY
DJ APRIL

ปล่อยความรู้สึกไร้ขีดจ�ำกัด
กับดีเจ เอพริล

You may have noticed: Bangkok has a lot of rooftop
bars, however, none of these really compare
with CRU, the highest Champagne Bar in Bangkok.

สัมผัสไลฟ์สไตล์เหนือระดับกับแชมเปญบาร์สด
ุ หรูใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร ภายใต้ช่ือ CRU ความหมายในภาษาฝรั่งเศส
่ ม ชมวิวเมืองกรุงเทพ
CRU หรือ ครู แปลว่าไร่องุน
่ คุณภาพเยีย
แบบ 360 องศา

With absolutely nothing in the way to block your
view from 59 floors up, you really do feel like you’re
on top of the world!
Our renowned resident DJ team managed by DJ April
will keep the ambience fresh and electric with the
newest beats and mixes from Thursday to Sundays.
• Thursday and Sunday from 20.00 - 23.00 hrs.
• Friday and Saturday from 21.00 - 24.00 hrs.
DJ April brings with her an air of youth whilst
maintaining the utmost professionalism. She has
performed in the top nightlife cities of Asia and has
been rewarded several times in different
competitions. She loves to drop electro, EDM and
chart busters all night long.

Opening Hours: 17.00 - 24.00 hrs.

โดยเฉพาะวิวยามเย็นที่จะได้เห็นแสงของดวงอาทิตย์ที่
ก�ำลังลับขอบฟ้าตัดกับบาร์สีขาว ส่วนวิวยามค�่ำคืนโรแมนติก
ไม่แพ้ กัน ด้วยแสงไฟระยิบระยับจากตึกสูงระฟ้าที่รายล้อม
โดยมีดีเจเอพริล ดีเจที่เปิดแผ่นในต่างประเทศมาแล้วกว่า 10
ประเทศ และคร�่ำวอดในวงการดีเจกว่า 10 ปี จากการชนะการ
แข่งขันจากเวทีต่างๆ ผู้จะคอยสร้างสีสันให้ค�่ำคืนของคุณ
เพลิดเพลินยิ่งขึ้น กับสไตล์เพลง electro, edm และอื่นๆ ทุก
วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์
• วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 20.00 - 23.00 น.
• วันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น.

เวลาเปิด - ปิด: 17.00 - 24.00 น.

For further information call T: 02-100-6255 E: diningcgcw@chr.co.th
cruchampagnebar
cruchampagnebar

