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Unlimited top-ups of Magnum G.H. Mumm 
Cordon Rouge Champagne, premium imported 
delicacies (such as our 4 types of oysters, 
Maine lobster and Blázquez Iberico de Bellota 
ham cured 48 months) 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, including all premium beverages, 
tapas and signature dishes.

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

CHAMPAGNE BRUNCH 
DOMINGO FABULOSO!

EVERY FIRST SUNDAY OF THE MONTH
SUNDAY 7TH MARCH 2021
THB 3,555++ PER PERSON 

11.30 - 14.30 HRS

แชมเปญบรั้นช์สไตล์สเปน
โดมิงโก้ ฟาบูโลโซ!

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 
วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564
ราคา 3,555 บาท++ ต่อท่าน 
เวลา 11.30 น. - 14.30 น.

อิ่มเอมควำมอร่อยกับบุฟเฟต์่แชมเปญบรั้นช์ ร่วมสัมผัส
กลิน่อำยอำหำรสไตลส์เปนเมดเิตอรเ์รเนียน ท่ีรวบรวมควำม
อรอ่ยมำเสริฟ์ใหค้ณุถงึทีท่กุวนัอำทติย์แรกของแตล่ะเดอืน 
เพลิดเพลินไปกับซีฟูด้สดใหม่คุณภำพเยี่ยมที่จัดเรียงรำย
บนน�ำ้แขง็เป็นกำรเรียกน�ำ้ย่อย อำท ิกำ้มปอูลำสกำ้เนือ้หวำน 
ลอ็บสเตอรเ์นือ้แนน่ กุง้ลำยเสอื หอยนำงรมหลำกหลำยสำย
พันธุ์ ไข่ปลำคำเวียร์ พร้อมแฮมชื่อดังระดับโลก โฮเซลิโต้ 
รวมถึงเมนูทำปำสต่ำงๆ

นอกจำกนี้ยังมีอำหำรสเปนจำนเดียวเมนูใหม่ คัดสรร
วัตถุดิบชั้นเลิศส่งตรงจำกสเปน น�ำมำรังสรรค์เป็นเมนูสุด
เอ็กซค์ลซูฟี ตัง้ใจปรงุอย่ำงสุดฝีมอื พรอ้มเสริฟ์รอ้นใหท้กุ
ท่ำนได้ลิ้มรสกันถึงโต๊ะ รวมทั้งเมนูของหวำน ละลำนตำอีก
มำกมำยที่สำยของหวำนไม่ควรพลำด 

ดืม่ไมอ้ั่นกบัแชมเปญ จ ีเอช มมุม ์กอร์ดอง รูจ หนึง่ในสดุ
ยอดแบรนดแ์ชมเปญของโลก รวมถงึไวนร์สเลศิ และเครือ่ง
ดืม่พรเีมยีมอืน่ๆ



UNO MAS
RE-OPENING

ห้องอาหารอูโน มาส
RE-OPENING

UNO MAS bring back your happiness to enjoy a 
Spanish culinary adventure in the heart of 
Bangkok

2 FEET OF TAPAS
Share and enjoy a lot of small tasty tapas among
friends or family. This promotion features enough
dishes to stretch two feet (or over half-a-metre)
around your table, and is priced at THB 1,990++
 

UNLIMITED & FREE FLOW WINE
Discove a selection of sparkling, white, rosé and red 
varieties of wine, as well as traditional Spanish sherry 
all for just THB 888++ per person all night long.

GAMBAS PIL PIL AND ESTRELLA BEER
Perfectly match the scent of Spain with Gambas 
Pil Pil together with authentic Spanish beer 
“Estrella” for only THB 590++

PAELLA HALF & HALF
Now you can savour 2 of the most popular Paellas 
in one go! 

On one side we have the "Dels Pirineus". On the 
other side "Lobster Socarrant" which features 
Carabineros and very delicate lobster! THB 1,650++ 
per dish

 
Happy hour all day  
Buy 1 get 1 free drinks at The Wine Cellar.
 
Opening hours: 16.00 - 23.00 hrs.

อูโนมำส เปิดให้บริกำรแล้ววันนี้ ให้คุณอิ่มเอมไปกับอำหำร
สเปนแบบดั้งเดิมและเพลิดเพลินไปกับบรรยำกำศใจกลำง
กรุงเทพฯ พร้อมโปรโมชั่นมำกมำย

ทาปาส 2 ฟุต
แบง่ปันและเพลดิเพลนิไปกบัครอบครวัหรอืเพ่ือนฝูงกบัทำ
ปำสหลำกเมนูที่วำงเรียงรำยกันกว่ำ 2 ฟุต
ในรำคำสุดพิเศษเพียง 1,990 บำท++ เท่ำนั้น

 
 

บุฟเฟต์ไวน์นานาชาติ ดื่มได้ไม่อั้น
ดื่มด�่ำกับหลำกหลำยไวน์นำนำชำติ ทั้งสปำร์คกลิ้งไวน์ 
ไวน์ขำว ไวน์แดง โรเซ่ เวอร์มุธและเชอรี่ ได้แบบไม่อั้นใน
รำคำเพียง 888 บำท++ ต่อท่ำน

 
แกมบาส พิล พิล และเบียร์เอสเตลล่า

ด้วยกำรจับคู่อย่ำงลงตัวระหว่ำงอำหำรสเปนยอดนิยม 
แกมบำส พิล พิลและเบียร์เอสเตลล่ำ ในรำคำ 590 บำท++ 
เท่ำนั้น

ปาเอญ่า ข้าวผัดสเปน สั่ง 1 ได้ถึง 2 ที่อูโนมาส
เปดิประสบกำรณใ์หมค่รัง้แรกในประเทศไทยกบัเมนขูำ้วผดั
สเปน สั่ง 1 จำนทำนได้ 2 แบบ

สไตลแ์รกกบัข้ำวอบเหด็สไตลส์เปน เสิรฟ์พรอ้มหมไูอเบอร์
ริโก้ ไส้กรอกไบติฟำร์ร่ำ เห็ดป่ำและเห็ดทรัฟเฟลิด�ำ และ
สไตล์ที่สองกับข้ำวปำเอญ่ำ เสิร์ฟพร้อมกุ้งล็อบสเตอร์ที่
บรรจงปรุงแต่งอย่ำงพิถีพิถันและกุ้งแดงสเปนคำรำบิเน
รอส และกุ้งอื่นๆ รำคำ 1,650 บำท++ ต่อจำน

Happy hour ทุกวัน 
เครื่องดื่ม 1 แถม 1 ที่ไวน์ เซล่ำร์
 
เวลาเปิด - ปิด: 16.00 - 23.00 น.
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