
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.



MICHELIN PLATE 2019

SUNDAY BRUNCH
DOMINGO FABULOSO!

EVERY FIRST SUNDAY OF THE MONTH
SUNDAY 5 JANUARY 2020

THB 3,555++ PER PERSON 
11.30 - 14.30 hrs

แชมเปญบรั้นช์สไตล์สเปน
โดมิงโก้ ฟาบูโลโซ!

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 
วันอาทิตย์ 5 มกราคม 2563

ราคา 3,555 บาท ++ ต่อท่าน 
เวลา 11.30 น. - 14.30 น.

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

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th    unomasbangkok.com
 unomasbangkok     unomas_bangkok

อิม่เอมความอร่อยกับบฟุเฟ่ต์แชมเปญบรัน้ช์ ร่วมสัมผสักลิน่อาย
อาหารสไตล์สเปนเมดเิตอร์เรเนยีน ทีร่วบรวมความอร่อยมาเสร์ิฟ
ให้คุณถงึทีท่กุวันอาทติย์แรกของแต่ละเดอืน เพลดิเพลนิไปกบัซี
ฟู้ดสดใหม่คุณภาพเย่ียมที่จัดเรียงรายบนนำ้าแข็งเป็นการเรียก
นำา้ย่อย อาท ิ ก้ามปอูลาสก้าเนือ้หวาน ลอ็บสเตอร์เนือ้แน่น กุง้
ลายเสือ หอยนางรมหลากหลายสายพนัธ์ุ ไข่ปลาคาเวยีร์ พร้อม
แฮมช่ือดงัระดบัโลก โฮเซลโิต้ รวมถงึเมนทูาปาสต่างๆ

นอกจากนียั้งมีอาหารสเปนจานเดยีวเมนูใหม่ คดัสรรวตัถุดิบช้ัน
เลศิส่งตรงจากสเปน นำามารงัสรรค์เป็นเมนสูดุเอก็ซ์คลซูฟี ตัง้ใจ
ปรงุอย่างสดุฝีมอื พร้อมเสร์ิฟร้อนให้ทกุท่านได้ลิม้รสกนัถงึโต๊ะ 
รวมทัง้เมนูของหวาน ละลานตาอกีมากมายท่ีสายของหวานไม่
ควรพลาด 

ดืม่ไม่อัน้กบัแชมเปญ จ ีเอช มมุม์ กอร์ดอง รจู หนึง่ในสดุยอด
แบรนด์แชมเปญของโลก รวมถึงไวน์รสเลิศ และเครื่องด่ืม
พรเีมียมอืน่ๆ

Unlimited top-ups of Magnum G.H. Mumm Cordon 
Rouge Champagne, premium imported delicacies (such 
as our 4 types of oyster, Maine lobster and 36-month 
dry-cured Joselito Ibérico ham) 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, this includes all 
premium beverages, tapas and signature dishes!



For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th    unomasbangkok.com
 unomasbangkok     unomas_bangkok

PAELLA HALF & HALF
AT UNO MAS

ปาเอยา ข้าวผัดสเปน
สั่ง 1 ได้ถึง 2 ที่อูโนมาส

MICHELIN PLATE 2019

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

Spanish food is all about sharing!

Chef Sandro Aguilera has created another dining experience 
that is truly unique in Thailand. Now you can savour 2 of the 
most popular Paellas in one go! 

On one side we have the "Dels Pirineus" which has the richness 
of the Iberico pork, Botifarra sausages, wild mushrooms and 
black truffles.

On the other side we have the "Lobster Socarrant" which has 
Carabineros and  very delicate lobster!

Price: THB 1,650++

อาหารสเปนมีไว้สำาหรับแชร์!!

หวัหน้าพ่อครวัใหญ่เชฟซานโดร อากเิรล่า เปิดประสบการณ์ใหม่
ครั้งแรกในประเทศไทยกับเมนูข้าวผัดสเปน สั่ง 1 จานทานได้ 2 
แบบ

สไตล์แรกกับ ข้าวอบเห็ดสไตล์สเปน เสิร์ฟพร้อมหมูไอเบอร์ริโก้ 
ไส้กรอกไบติฟาร์ร่า เห็ดป่าและเห็ดทรัฟเฟิลดำา และสไตล์ที่สอง
กับข้าวปาเอยา เสิร์ฟพร้อมกุ้งล็อบสเตอร์ที่บรรจงปรุงแต่ง
อย่างพิถีพิถันและกุ้งแดงสเปนคาราบิเนรอส และกุ้งอื่นๆ 

ราคา 1,650 บาท ++ ต่อจาน



SPANISH SURF & TURF
CELEBRATION

NEW YEAR'S EVE
31 DECEMBER 2019

เซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟสไตล์สเปน
เฉลิมฉลองวันที่ใหม ่

31 ธันวาคม 2562

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

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th    unomasbangkok.com
 unomasbangkok     unomas_bangkok

UNO MAS hosts its annual ‘Spanish Surf & Turf’ celebration 

this December 31st - and you’re invited! A unique chance to 

dine 54 floors above Bangkok at the city’s finest Spanish 

restaurant, this all-inclusive buffet promises stacks of seafood 

on ice, unlimited gourmet tapas, as many made-to-order 

Mediterranean-inspired mains as you can eat plus free flow 

G.H. Mumm Cordon Rouge Magnum Champagne (and other 

beverages). Tickets are now available and priced at  

THB 9,999++ per person including Spanish live music. 

The luxurious dinner at UNO MAS kicks off at 19.00 hrs on 

New Year’s Eve with free entry to Centara Grand at 

CentralWorld’s New Year Countdown Party (2 floors up at 

Red Sky Rooftop Bar) for the first 100 bookings (a saving of 

THB 3,500 per person)

Opening hours: 19.00 - 23.30 hrs

อูโน มาส ขอนำาเสนอ เซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟสไตล์สเปน สำาหรับเฉลิม

ฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่ 31 ธ.ค นี้ และเราขอ

เชิญคุณมาสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารสเปนอันสุดพิเศษบนชั้น 

54 ใจกลางกรุงเทพมหานคร  พร้อมบุฟเฟต์แบบไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็น

แกรนด์ซีฟู้ดออนไอซ์ มุมทาปาส และเมนูจานหลักเสิร์ฟร้อนจาก

ครัวแบบไม่อั้น พร้อมฟรีโฟล์วแชมเปญ จี เอช กอร์ดอง รูจ  

แม็กนัม และเครื่องดื่มพรีเมียมอีกมากมาย ในราคาท่านละ 9,999 

บาท ++ พร้อมการแสดงดนตรีสดจากสเปน 

พิเศษสำาหรับ 100 ท่านแรกที่จองเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟสไตล์สเปน 

สามารถขึ้นชมวิวที่เรดสกายบาร์ชั้น 56 

เวลาเปิด - ปิด: 19.00 - 23.30 น.
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