BEER & MORE

โปรโมชั่นเบียร์ทาวเวอร์

One of Bangkok’s most acclaimed rooftop bars,
Red Sky Bar is perched dramatically above the heart
of the city, boasting breathtaking 360-degree views
of the cityscape. Sit back and relax at dusk, indulge
in light bites and drinks.

เรดสกายบาร์ บาร์บนชั้นดาดฟ้าที่ได้รับรางวัลมากที่สุดใน
กรุงเทพฯ กับที่ตั้งใจกลางเมืองที่โอบล้อมด้วยวิว 360
่ ด�ำ่ ไปกับแสงสียามค�ำ่ และเครือ
่ งดืม
่
องศา ผ่อนคลายและดืม

เบียร์ ค็อกเทล ทาวเวอร์

Refresh your evening sipping our beer tower
cocktails (can serve between 8 to 9 glasses) with
your friends. Our unique creations include:

่ ยามเย็นด้วยการจิบค็อกเทลเบียร์ทาวเวอร์
เติมความสดชืน
ทีเ่ ราบรรจงรังสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์มาให้คณ
ุ ได้สม
ั ผัส
ความพิ เศษนีโ้ ดยเฉพาะ ให้คณ
ุ กับเพื่ อนๆ เพลิดเพลินตลอด
ทั้งคืน (หนึ่งทาวเวอร์สามารถเสิร์ฟได้ 8 - 9 แก้ว) กับ 2
เมนูสุดพิ เศษ

“Cloud 56” which consists of ice cold beer, Absolut
vodka, elderflower syrup, lime juice and Sprite

คลาวด์ 56 ประกอบด้วย เบียร์, แอปโซลูท วอดก้า,
น�้ำเชื่อมกลิ่นเอลเดอร์ฟลาวเวอร์, น�้ำมะนาวและสไปร์ท

“Beery” which consists of ice cold beer, Jose Cuervo
tequila, strawberry liqueur, raspberry syrup, lime
juice and ginger ale

เบียร์รี่ ประกอบด้วย เบียร์, โฮเซ่เกอร์โว่ ตากีล่า,
สตรอว์เบอรี ลิเคียวร์, น�้ำเชื่อมกลิ่นราสเบอร์รี่, น�้ำมะนาว
และจิงเจอร์เอล

BEER COCKTAIL TOWERS

SPECIAL PACKAGE TO SHARE

One fine crisp Alsatian tart “Flammekueche” with
country style bacon, onion and sour cream to share
with one Beer Cocktail Tower at THB 999++

DAILY HAPPY HOURS
16.00 - 18.00 hrs

Opening Hours: 16.00 - 24.00 hrs

สเปเชียลโปรโมชั่น

่ ท
จับคูพ
่ ลาเมคุซ พิ ซซ่าทีม
ี อ
็ ปปิ้ งเป็นครีม หัวหอมใหญ่ และ
เบคอน อาหารแบบดั้งเดิมของอัลซาสที่มีความผสมผสาน
ของวั ฒ นธรรมยุ โ รป กั บ เบี ย ร์ ค็ อ กเทลทาวเวอร์ ห นึ่ ง
ทาวเวอร์ ในราคา 999 บาท++

แฮปปี้ อาวส์

16.00 - 18.00 น.
เวลาเปิด - ปิด: 16.00 - 24.00 น.

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

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

BONJOUR FROM THE
SOUTH OF FRANCE

เมนูสุดพิ เศษ
จากฝรั่งเศสทางตอนใต้

Discover one of the most famous dishes in the
world - "La Bouillabaisse Marseillaise".

พบกับหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนั่นคือ
"La Bouillabaisse Marseillaise" (สตู ว์ ป ลาแบบ
ดั้งเดิม) จากเมืองมาร์แซย์ในฝรั่งเศส เมืองที่เรียกได้ว่า
เป็นที่สุดของเมนูสตูว์ปลาแบบดั้งเดิมที่หากคุณได้ล้ม
ิ ลอง
แล้วจะติดใจมิรู้ลืม

Indulge in the ancestral recipe of Bouillabaisse
(traditional fish stew) from the port city of
Marseille in France, prepared with premium
ingredients by Chef Christian Ham.
The variety of fish and seafood will awaken your
senses; Mediterranean red mullet and scorpion
fish, black mussels, prawns and crab are gently
cooked with Provençal herbs and spices. Onions,
tomatoes, potatoes, olive oil, garlic and a touch
of saffron are also added.
Featuring a variety of fish and other fresh
seafood, the dish is made to be shared, and is
served with garlic-saffron mayonnaise "Rouille"
THB 2,955++ for 2 people

Opening Hours: 17.30 - 24.00 hrs.

หัวหน้าพ่ อครัวประจ�ำห้องอาหารเรดสกาย เชฟคริสเตียน
แฮม บรรจงรังสรรค์เมนูสุดพิ เศษนี้
ด้ ว ยหลากหลายอาหารทะเล อาทิ ปลากระบอกแดง
เมดิเตอร์เรเนียน, ปลาแมงป่อง, หอยแมลงภู่, กุ้งและ
ปูปรุง ด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศจากฝรั่งเศส
เมนูพิเศษนี้พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ลิ้มชิมรสพร้อมดื่มด�่ำกับ
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ต้อนรับลมหนาวนี้ที่ห้องอา
หารเรดสกาย
้ ร้อมเสิรฟ
เมนูพิเศษนีพ
์ ให้คณ
ุ ได้ลม
ิ้ ชิมรสในราคา 2,955 บาท++
ส�ำหรับ 2 ท่าน

เวลาเปิด - ปิด 17.30 -24.00 น.

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

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

