An exciting new dining concept primed for great
food coupled with lively conversation in the heart
of Bangkok.

"เวนติ ซี " - ห้ อ งอาหารอิ ต าเลี ย น - ไทย อาหารเลิ ศ รสใน
่ ณ
บรรยากาศทีเ่ ป็นกันเองใจกลางกรุงเทพฯ ทีค
ุ จะได้สม
ั ผัสกับ
รสชาติที่ดีท่ส
ี ุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป

The action here is centred around two live cooking
stations focusing on Thai and Italian cuisine. This
gives you the chance to experience some of the
finest flavours from Southeast Asia and Europe while
engaging with our world-class, friendly chefs doing
their thing right in front of your very eyes.

ห้องอาหารเวนติซป
ี ระกอบด้วยครัวเปิด 2 โซนด้วยกัน ทัง
้ ครัว
้ ง
อาหารไทยและครัวอาหารอิตาเลียน นอกจากนีย
ั มีหอ
้ งไพรเวท
ไว้บริการอีกด้วย

At the Thai cooking station, expect a mix of
traditional recipes from the Kingdom with a touch
of modern flair, while the Italian station is all about
freshly made pizza served hot out of the oven - with
our Italian chef twirling discs of dough while
answering your questions about the range of
mouthwatering toppings.

โดยครั ว อาหารไทยมี ก ารผสมผสานอาหารไทยต้ น ต� ำ รั บ และ
อาหารสมั ย ใหม่ ท่ี เ ข้ า กั น อย่ า งลงตั ว ในขณะที่ ค รั ว อาหาร
อิตาเลียนน�ำเสนอพิ ซซ่าท�ำสดใหม่ เสิร์ฟร้อนจากเตา ด้วยเชฟ
ชาวอิตาเลียนของเรา ไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารไหน เวนติซีจะเป็น
่ ในตัวเลือกทีล
่ งตัวทีส
่ ด
้ อาหารของคุณ ด้วยการ
หนึง
ุ ส�ำหรับมือ
ผสมผสานสัมผัสของความหรูหราและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา
นอกจากนีเ้ วนติซย
ี ง
ั มีไวน์และสินค้าพรีเมียม อาทิ น�ำ้ มันมะกอก
และพาสต้า ซึ่งคุณสามารถซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย

Whether you’re looking for a light bite or hearty
meal, Ventisi promises a creative approach to dining
with mixed seating, a touch of flamboyance and
lively atmosphere.
The venue also has shelves upon shelves of wine
and premium imported produce, like olive oil and
pasta, which is available to take home after your
meal - another added incentive to visit Ventisi.
Opening Hours:
Buffet Breakfast
Buffet Lunch
Buffet Dinner
A La Carte

Daily
Daily
Fri/Sat
Daily

06.00 - 10.30 hrs.
11.30 - 15.00 hrs.
18.00 - 22.30 hrs.
11.30 - 22.30 hrs.

เวลาเปิด - ปิด:
บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า
บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน
บุฟเฟ่ต์มื้อเย็น
เมนูอะลาคาร์ท

ทุกวัน
ทุกวัน
ศุกร์/เสาร์
ทุกวัน

06.00 - 10.30 น.
11.30 - 15.00 น.
18.00 - 22.30 น.
11.30 - 22.30 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
centaragrandatcentralworld
centaragrand_centralworld

