
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.



• PB Valley 100% Shiraz Grape Juice 750 ml
  นำา้องุน่ชีราส 100%
• Rose Jam “Doi Kham” 220g
  แยมกลีบกุหลาบดอยคำา 220 ก.
• Mango and Passion Jam “Doi Kham” 220g 
  แยมมะม่วงและเสาวรสดอยคำา 220 ก.
• Mark Rin Thai Chocolate 80g
  ช็อกโกแลตมาร์คนิ 80 ก.
• Organic Dried Mango “Doi Kham” 100g
  มะม่วงอบแห้งดอยคำา 100 ก.
• 100% Honey “Royal Project” 770g 
  นำา้ผึง้100% โครงการหลวง 770 ก.
• Camomile Tea “Doi Kham” 7.5g
  ชาคาโมมายล์ โครงการหลวง 7.5 ก.
• Fruity Cereal Bar “Royal Project” 90g
  ซเีรยีลบาร์ โครงการหลวง 90 ก.

• Chivas Regal XV 15 years 700 ml
  ชีวาส 15 ปี 700 มล.
• Prosecco Follador, Veneto, Italy 750 ml
  โพรเซค็โก โฟล์ลาดอร์ 750 มล.
• Campo Viejo Rioja Red Wine, Spain 750 ml
  ไวน์ คัมโปเวยีโฮ 750 มล.
• Rougie Duck Terrine with Green Peppercorn 180g
  ตบัห่านบดผสมพริกไทยอ่อน รูจี ้180 ก.
• Darbo Strawberry Double Fruit Jam 200g
  แยมสตรอเบอร์ร่ีดบัเบิลฟรุ๊ต ดาร์โบ 200 ก.
• Darbo Forest Berry Double Fruit Jam 200g
  แยมเบอร์รี ่ดาร์โบ 200 ก.
• Valrhona Almond Hazelnut Dark Chocolate 50g
  ดาร์คช็อกโกแลตอลัมอนด์ฮาเซลนทั เวโรน่า 50 ก.
• Valrhona Almond Hazelnut Dulcey Chocolate 50g
  ช็อคโกแลตดลูซ่ีอลัมอนด์ฮาเซลนทั เวโรน่า 50 ก.
• Homemade Christmas Stollen (Large)
  ขนมปังกับผลไม้อบแห้ง (L)
• Homemade Gingerbread (Large)
  ขนมปังขิง (L)
• Penettone Piselli Perugia 1946  100g
  ขนมปังยุโรปกบัผลไม้แห้ง พเิซลล่ี เปอร์รูเกยี 1946 100 ก.

• Prosecco Follador, Veneto, Italy 750 ml
  โพรเซค็โก โฟล์ลาดอร์ 750 มล.
• Rougie Duck Terrine with Green Peppercorn 180g
  ตบัห่านบดผสมพรกิไทยอ่อน รูจี ้180 ก.
• Darbo Strawberry Double Fruit Jam 200g
  แยมสตรอเบอร์รีดั่บเบลิฟรุต๊ ดาร์โบ 200 ก.
• Darbo Forest Berry Double Fruit Jam 200g
  แยมเบอร์รี ่ดาร์โบ 200 ก.
• Valrhona Almond Hazelnut Dark Chocolate 50g
  ดาร์คช็อกโกแลตอัลมอนด์ฮาเซลนัท เวโรน่า 50 ก.
• Valrhona Almond Hazelnut Dulcey Chocolate 50g
  ช็อกโกแลตดูลซีอั่ลมอนด์ฮาเซลนัท เวโรน่า 50 ก.
• Homemade Christmas Stollen (Large)
  ขนมปังกับผลไม้อบแห้ง (L)
• Homemade Gingerbread (Large)
  ขนมปังขิง (L)
• Penettone Piselli Perugia 1946 100g
  ขนมปังยุโรปกับผลไม้แห้ง พเิซลลี ่เปอร์รเูกีย 1946 100 ก.

Orders for these hampers can be made at Zing Bakery from now - 25th December 2019. 
To place an order for the hampers, please call 0-2100-1234 ext. 6485 or visit Zing Bakery located on the Ground Floor of Centara Grand at CentralWorld.

SEASON’S GREETINGS
Festive Hampers

EUROPEAN CHRISTMAS - TREASURE 
THB 4,000++ (MEDIUM)

EUROPEAN CHRISTMAS - MAGIC
THB 6,200++ (LARGE)

THAI FESTIVE - SURPRISE 
THB 2,500++ (SMALL)
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ENERGI ZING เตมิพลงัที ่ZING

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

Centara Hotels & Resorts is launching its “StayWell 
Programme”. The programme has three pillars - Live Well, 
Sleep Well & Eat Well.

With the last and by no means least important pillar, “Eat 
Well”, in mind, our Culinary team at Zing has created a 
new menu.

The menu features a selection of hot Asian breakfast 
dishes, farm fresh egg plates, a variety of Acai bowls, 
home-made energy balls & bars, healthy salads, classic & 
newly invented sandwiches & wraps, French-style Crepes, 
fresh fruits, a variety of freshly baked breads & pastries, 
homemade Italian gelato and range of new cakes. 

In addition, we will be serving hot & cold coffee/tea 
specialties, freshly squeezed juices and a selection of new 
signature smoothies full of the most powerful superfoods 
on the planet!

Opening hours: 07.00 - 21.00 hrs

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เปิดตัว “StayWell 
Programme” โปรแกรมที่ประกอบไป 3 ปัจจัยหลัก Live Well, 
Sleep Well & Eat Well หรือ อยู่ดี นอนดีและทานดี โดยสิ่งที่
สำาคัญที่สุด คือ Eat well หรือการเลือกทานแต่อาหารดีๆ ที่มี
ประโยชน์ ซึ่งทีมเชฟของซิงก์เบเกอรี่ ได้สรรสร้างเมนูใหม่
สำาหรับคนรักสุขภาพให้ได้ลิ้มลอง

เมนใูหม่ของซงิก์เบเกอรี ่ มใีห้ท่านเลอืกตัง้แต่อาหารเช้าสไตล์เอ
เชยีน หลากหลายเมนูไข่ บรรดาอาซาอิโบล์ว เอเนอร์จบีอล เอเนอ
ร์จบีาร์ สลดัต่างๆ คลาสสิคแซนด์วิช แซนด์วชิแรพ็ อาหารสไตล์
ฝรัง่เศส ไม่ว่าจะเป็นเครป เค้ก เบเกอรี ่ขนมปัง และไอศกรมีเจลา
โต้โฮมเมดสไตล์อติาเลยีน และเค้กหลากหลายเมนแูละรสชาติ

เท่าน้ันยังไม่พอ เรายงัมบีริการชา กาแฟ ร้อนและเย็น นำา้ผลไม้
คัน้สดและสมทูตีผ้ลไม้อกีมากมาย

เวลาเปิด-ปิด: 07.00 - 21.00 น.



FRUIT MIXING 
CEREMONY KICKS OFF 

FESTIVE  CELEBRATIONS 

ธรรมเนียม
การบ่มผลไม้

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

Suthikiati Chirathivat (centre), Chairman of the Board, 
together with Thirayuth Chirathivat (3rd from right), 
Chief Executive Officer of Centara Hotels & Resorts and 
some of the hotel’s management team participating in 
the Fruit Mixing Ceremony that precedes Christmas 
every year at Zing Bakery, Centara Grand at 
CentralWorld.

A Stollen is the non-plus ultra Christmas bread that only 
gets better with age.

It is a traditional German Christmas treat made of 
yeasted bread loaded with brandy & rum soaked dried 
fruit and marzipan, then drowned in pure butter and 
showered with powdered sugar. Our dried fruits are 
macerated in Havana Club rum and Martell Cognac 
today, months in advance to soak up all the goodness 
and infuse the dough.

In addition, we will also offer a selection of festive 
hampers & Christmas goodies!

Available at Zing as of December 2019

Opening hours: 07.00 - 21.00 hrs.

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อม
ด้วย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมจัดกิจกรรม 
“Christmas Fruit Mixing Ceremony” ธรรมเนียมการบ่ม
ผลไม้ของชาวตะวันตกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของการท�าเค้กส
โตเลน เพื่อใช้ในเทศกาลคริสต์มาส ที่ก�าลังจะมาถึง ณ ซิงก์เบ
เกอรี่ ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

สโตลเลนเป็นขนมปังดั้งเดิมของเทศกาลคริสต์มาสตาม
ธรรมเนียมของชาวเยอรมัน ท่ีจะท�าสโตลเลนขึ้นมา โดยผสม
ขนมปังยีสต์ ผลไม้อบแห้ง บรั่นดี เหล้ารัม มาร์ซิแพน และผสม
เนยสด น�า้ตาลผง หลังจากนัน้ผสมเหล้าฮาวาน่าคลบั และมาร์
เทล คอนยคั และหมกัทิง้ไว้จนกว่าจะถงึช่วงเทศกาลคริสต์มาส

ซ่ึงท่านสามารถซ้ือขนมคริสต์มาสประเภทต่างๆ หรือจะสั่ง
กระเช้าของขวญัเทศกาลปีใหม่ ได้ทีร้่านซงิก์ เบเกอรี ่ชัน้ G ของ
โรงแรม

เวลาเปิด - ปิด: 07.00 น. - 21.00 น.
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