
Dine in the comfort of your own home! Centara Grand at 
CentralWorld to be first five-star hotel in Bangkok to 
partner with GrabFood.

For the first time ever in Bangkok, you can now bring the 
luxury of hotel dining to the comfort of your own home 
or office since Centara Grand at CentralWorld is now 
partnering with GrabFood! 

Treat yourself without the frustration of sitting in the city’s 
traffic, with a range of menu items now available from Zing 
Bakery (healthy breakfasts, salads, cakes & pastries), UNO 
MAS (authentic Spanish and Mediterranean cuisine) and 
Red Sky (European style Bistro flavors).

To guarantee highest quality we have listed selected menu 
items of each restaurant for you to indulge.

ทานอาหารอย่างอิ่มเอมในพื้นที่ส่วนตัวของคุณ โดยให้เรา
โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ฯ เซน็ทรลัเวลิด์เสิร์ฟอาหารให้คณุถึงท่ี 
จากการบริการของ GrabFood เดลิเวอรี่

ครัง้แรกในกรงุเทพมหานครทีค่ณุสามารสัง่อาหารจานหรจูาก
โรงแรมฯ ส่งตรงไปยังบ้านของคุณโดยที่คุณไม่ต้องออกจาก
บ้าน ไม่ต้องเสยีเวลากบัปัญหาการจราจรและรถทีค่บัคลัง่ถนน 
เราพร้อมบริการทั้งอาหารจากซิงก์เบเกอรี่ ท้ังอาหารเพ่ือ
สขุภาพ สลดั เค้ก และขนมอืน่ๆ หรอืจะสัง่อาหารสเปนแท้ๆ จาก
ห้องอาหารอโูนมาสกย็งัได้ หรอืจะลองอาหารยโุรปจากห้องอา
หารเรดสกายสุดหรูของโรงแรมก็ไม่มีปัญหา

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.

STRAIGHT TO
YOUR TABLE

OPENING TIME : 07.00 - 21.00 HRS.OPENING TIME : 11.30 - 23.30 HRS. OPENING TIME : 16.00 - 23.30 HRS.



NEW YEAR'S EVE 
COUNTDOWN PARTY

31 DECEMBER 2019

เค้าท์ดาวน์ปาร์ตี้

31 ธันวาคม 2562

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th
 RedSkyBangkok       Redskybkk_centara

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

Say ‘goodbye’ to the crowds down below and ‘hello’ to 
the luxury - and those incredible views awaiting atop 
of Centara Grand at CentralWorld with Red Sky Bar 
Countdown Party.

The celebrations kick off with a live big band and DJ 
keeping you moving all the way past countdown with 
limited tickets available (standing, online), you can 
be sure to have a fantastic view when the fireworks 
start going off around you, with the sky-high venue 
boasting 360-degree views across Bangkok, which 
really looks its best on this special night of the year. 
The entrance fee of THB 3,500 net per person includes 
a complimentary glass of G.H. Mumm Grand Cordon 
Brut Champagne plus party flavors.

Opening hours: 19.00 - 02.00 hrs

บอกลากับการเบียดเสียดกับผู้คนจำานวนมากบนท้องถนน 
พร้อมสนุกไปกับการนับถอยหลังเริ่มต้นปีใหม่บนช้ัน 56  
เรดสกายบาร์ แบบมรีะดบั

สดุยอดปาร์ตีท้ีเ่ราคดัสรรดเีจและวงดนตรขีนาดใหญ่เพือ่ทำาให้
ตลอดคืนที่คุณโยกย้ายส่ายเอวสนุกสนานต่อเนื่องแบบไม่
ขาดตอนไปจนถึงเวลานบัถอยหลงัสูปี่ใหม่ รบีจบัจองตัว๋ก่อนที่
คณุจะเสยีดาย ถ้าไม่ได้ร่วมงานนี ้ชมววิพลทุีจ่ดุอยูร่อบๆ ตวัคณุ 
พร้อมวิว 360 องศา รอบเมอืงกรงุยามในคำา่คนืสดุพเิศษทีน่่า
จดจำา

ตัว๋ค่าเข้างาน ราคา 3,500 บาท สุทธ ิ(ต๋ัวยนืเท่านัน้) พร้อมรบั
ฟรแีชมเปญ จเีอชมมุ แกรนด์ กอร์ดอง บรตู 1 แก้ว  

เวลาเปิด - ปิด: 19.00 น. - 02.00 น.



LUNCH MENU
BY CHEF CHRISTIAN HAM

เซ็ตเมนูมื้อกลางวัน
โดย เชฟ คริสเตียน แฮม

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th
 RedSkyBangkok       Redskybkk_centara

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

Périgourdine Salad                 
Mixed salad, foie gras terrine, smoked duck breast 

and walnut dressing
or

Salmon Tartare             
Horseradish, chili, cucumber, avocado

or 
Mushroom Soup with Truffle Cream

* * * *
Pan Seared Snowfish with Ratatouille  
Crunchy fennel, lemon butter sauce

or
Stuffed Mediterranean Vegetables  

Tomato and zucchini with Beyond meat, 
mushroom and tomato sauce

or 
Pan Seared Lamb Chops

Asparagus, confit tomatoes and thyme sauce
or 

Chicken and Mushroom Ragout "Vol au Vent"
In a crispy butter puff pastry shell

* * * *
Selection of Artisan Cheeses

* * * *
Ying Yang

 Carob sponge cake, yogurt and blackberry ice cream
or

Chocolate Bar
Chocolate mousse, almond “dacquoise” with praline 

feuillantine, chocolate ganache & frozen cream

2 courses 855++
3 courses 1,055++
4 courses 1,255++

สลัดเพอร์ริกัวดีน
สลัดผักรวม เทอร์รีนตับห่าน, อกเป็ดรมควัน และนำ้าสลัดวอลนัท

หรือ
แซลมอนทาร์ทาร์             

กับซอสฮอสเรดิส, พริก, แตงกวาและอโวคาโด
หรือ

ซุปเห็ดและครีมทรัฟเฟิล
* * * *

ปลาหิมะย่าง  
เสิร์ฟพร้อมกับผักรวมสไตล์ฝรั่งราดซอสเนยมะนาว

หรือ
สลัดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน

มะเขือเทศและซูชินียัดไส้เนื้อเจและเห็ดกับซอสมะเขือเทศ
หรือ 

ซี่โครงแกะย่าง
เสิร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่งและมะเขือเทศคอนฟิท 

เสิร์ฟพร้อมซอสใบทามกับเนย
หรือ

อกไก่ ราดซอสครีม 
กับเห็ดเสิร์ฟในแป้งทาร์ตอวูวอง

* * * *
ชีสอาติซาน

* * * *
หยินหยาง

 เค้กคารอบกับโยเกิร์ตและแบล็กเบอร์รี่เชอเบท
หรือ

ช็อกโกแลตบาร์

2 คอร์ส 855 บาท++
3 คอร์ส 1,055 บาท++
4 คอร์ส 1,255 บาท++



NEW YEAR'S EVE 
GALA DINNER

31 DECEMBER 2019

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th
 RedSkyBangkok       Redskybkk_centara

กาล่าดินเนอร์
ต้อนรับปีใหม่
31 ธันวาคม 2562

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

Grab one of the most sought-after tables in Bangkok 
for New Year’s Eve before they’re all booked out this 
December 31st at Red Sky Restaurant. Following the 
venue’s annual tradition, Red Sky is set to roll out its 
outlandish 8-course Gala Dinner, encompassing fine-
dining flavors with each and every dish incorporating 
only the most luxurious, freshly-sourced produce from 
all over the world, including Astrakhan Imprerial Beluga 
Caviar, Foie Gras, White Alba Truffle, Japanese Omi 
Wagyu as beef tenderloin and more!

The price of THB 16,555++ per person includes a 
complimentary bottle of G.H. Mumm Grand Cordon Brut 
Champagne for every couple as well as free entry into 
Red Sky’s exclusive Countdown Party one floor above. 
Definitely the most spectacular way of welcoming the 
New Year in the heart of the city!

Opening hours: 19.00 - 02.00 hrs

ห้องอาหารเรดสกาย สถานที่ยอดฮิตอันดับ 1 ของทุกๆปี 
สำาหรับการเค้าท์ดาวน์ปีใหม่แบบมีสไตล์ ด้วยอาหารกาล่า
ดินเนอร์สุดหรู 8-คอร์ส พร้อมชมพลุยามเท่ียงคืนแบบใกล้แค่
เอื้อม อาหารทุกจานถูกรังสรรมาอย่างพิถีพิถัน ด้วยวัตถุดิบ
นำาเข้าจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อคำ่าคืนสุดพิเศษของคุณ ทั้งเบลูก้า
คาร์เวียร์ ฟัวกราส์ เห็ดทรัฟเฟิลขาวจากเมืองอัลบ้า ประเทศ
ฝรั่งเศส เนื้อวากิวเทนเดอร์ลอยด์ A4 จากประเทศญี่ปุ่น

ราคาเซ็ตกาล่าดินเนอร์ 16,555 บาท++ ต่อท่าน พร้อมรับฟรี
แชมเปญ จี เอช มุม แกรนด์ กอร์ดอง บรูต 1 ขวด สำาหรับการ
จอง 2 ท่าน พร้อมทั้งเข้าฟรีเค้าท์ดาวน์ปาร์ตี้ ที่เรดสกายบาร์
ชั้น 56 สถานที่ๆเหมาะแก่การปาร์ตี้ชมวิวเมืองกรุงเทพมาก
ที่สุดในเมือง

เวลาเปิด - ปิด: 19.00 น. - 02.00 น.
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