
11.30 - 14.30 hrs

Extravagant all-you-can-eat family feast! Come as a 
group of 4 pay for 3 - with the normal price of THB 
1,250++ per person. Savor some of the restaurant’s 
star dim sum selections like deep fried fish spring roll, 
steamed snow fish with black bean sauce and steamed 
shrimp dumpling with Japanese pumpkin.

A la carte menu also available!

11.30 - 14.30 น.

ครอบครัวสุขสันต์ อิ่มเอมถ้วนหน้า กับโปรมา 4 จ่าย 3 จาก
ราคาปกติ 1,250 บาท++ ต่อท่าน เลือกทานหลากหลายติ่มซำา
ซิกเนเจอร์ได้ไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็น ปอเปี๊ยะปลาหิมะทอด ปลาหิมะ
นึ่งซอสเต้าซี่ กุ้งน่ึงฟักทองญี่ปุ่น ฟองเต้าหู้ปูอลาสก้าทอด 
และอื่นๆ กว่า 70 เมนู

บริการเมนูอาหารจานเดียวปกติ

FATHER’S DAY
5 DECEMBER 2019

December the 5th is of course Father’s Day in Thailand, 
and, if you haven’t made plans yet to treat Dad this 
year, then look no further than Centara Grand at 
CentralWorld.

11.30 - 15.00 hrs

Premium produce and exotic cooked-to-order dishes 
fresh from the kitchen. For a price of THB 1,890++ per 
person, get unlimited access to the restaurant’s carving 
station, seafood-on-ice, sushi and sashimi station, 
dessert corner, as well as designated areas for classic 
Italian, Indian, Thai and Western flavors. And remember, 
groups of 4 only have to pay for 3!

บอกรักพ่อ
5 ธันวาคม 2562

หากคุณมองหาสถานที่พาคุณพ่อและครอบครัวฉลองวัน
พ่อปีนี้ คงไม่มีที่ไหนเหมาะเท่าที่นี่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ 
เซ็นทรัลเวิลด์

11.30 - 15.00 น.

วตัถดุบิคณุภาพเยีย่ม ปรงุใหมจ่านตอ่จานจากครวั สง่ตรงถงึ
โตะ๊คณุ ในราคา 1,890 บาท++ ตอ่ทา่น เสริฟ์ไมม่กีัก๊กบัสเตชัน่
ไลนอ์าหาร ทัง้สเตชัน่คารฟ์วิง่ ซฟีูด้ออนไอซ ์ซชู ิซาชมิ ิมมุของ
หวานยาวหลายเมตร! พร้อมด้วยอาหารอิตาเลียน อินเดียน 
ไทยและอาหารตะวันตก และโปรโมชั่นพิเศษ มา 4 จ่าย 3 เท่านั้น!

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.



NEW YEAR’S EVE – 
GRAND DINNER BUFFET

31 DECEMBER 2019

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ – 
แกรนด์ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์

31 ธันวาคม 2562

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.

This year, the Culinary team of our Chinese restaurant 
“Dynasty” and of our International restaurant 
“The World” are teaming up to bring you an 
unforgettable night on the 31 December 2019
Come and enjoy an endless selection of signature 
dishes all presented to you as part of one sumptuous 
buffet! 

The selection will include a variety of fresh seafood on 
ice, sushi & sashimi, Chinese & International appetizers 
and salads, soups, home-baked breads, live stations 
with mouthwatering meat carvings, Cantonese 
wok-fried and roast classics, Thai favorites, Indian 
delicacies, Mediterranean delights, a wide selection of 
cheeses and an array of desserts, pastries and sweets. 

All of this will be accompanied by a selected beverage 
package and live entertainment!

THB 2,999++ per person
including beverage package

Opening hours: 18.30 - 22.30 hrs.

ปีน้ี ทีมพ่อครัวประจำาห้องอาหารจีนไดนาสตี้ และทีมพ่อครัว
ประจำาห้องอาหารนานาชาติ จับมือกันร่วมทำาอาหารให้มื้อคืน
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของคุณน่าจดจำา ละลานตาไปกับ
อาหารกว่า 100 ไอเทม คดัสรรมาให้คณุเป็นพเิศษสำาหรบัคำา่คนื
ที่ 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น

อาหารเรียงรายมากมาย ทั้งซีฟู้ดออนไอซ์  ซูชิ ซาชิมิ อาหาร
จีนและอาหารนานาชาติ สลัด ซุป ขนมปังโฮมเมด ไลฟ์สเตชั่น 
พร้อมกบัสเตชัน่คาร์ฟวิง่เน้ือต่างๆ อาหารจนีกวางตุง้ทัง้แบบ
ผัด ทอดและย่างแบบสไตล์ดั้งเดิม อาหารไทย อาหารอินเดีย 
อาหารสเปนเมดเิตอร์เรเนยีน ชสีหลากชนดิและของหวานหลาก
หลายสไตล์ให้เลือกรับประทาน

ทั้งหมดนี้มาพร้อมกันเครื่องดื่มไม่อั้น และวงดนตรีสด
ราคาเพียง 2,999 บาท++ ต่อท่าน

เวลาเปิด - ปิด: 18.30 น. - 22.30 น.
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