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SPRING SEAFOOD ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ กับเมนูซีฟู้ด

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

Opening Hour:
Daily 16:00 - 00:30 hrs. (Last order 23:30 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 16:00 - 00:30 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 23:30 น.)

Already looking toward spring produce and those 
delicate, green flavors pair particularly well with 
seafood.

All available alongside the restaurant’s full a la carte 
menu. Created by Chef de Cuisine, Christian Ham, 
these dishes can be enjoyed at Red Sky Restaurant.

Red Sky’s new ‘Seasonal Spring Seafood’ dishes to 
look out for include;

Mediterranean Tuna Carpaccio
Purple artichoke salad, citrus and tomato jelly

850++ 

Spring Green Pea Velouté
Roasted tiger prawn, aromatic oil, vadouvan crisp

555++ 

Pan Seared Hokkaido Scallops
White asparagus, violet potato mousseline

black truffle mousse, roasted purple artichoke
1,350++

Pan Seared Cod
Contemporary “vierge” sauce

stuffed zucchini flower
1,450++

Whole Roasted Seabass (600g)
Rosemary and garlic, roasted asparagus

and sun dried tomatoes
1,850++

ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
เวิลด์ ขอต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่ก�าลังจะมาถึงกับ "เมนูซีฟูด้" ที่
รังสรรค์เมนูใหม่ขึ้นมา โดยฝีมือของ เชฟคริสเตียน แฮม เชฟ
ประจ�าห้องอาหารเรดสกาย ที่ต้องการน�าเสนอรสชาติอีกด้าน
หนึ่งของอาหารฝรั่งเศส โดยเน้นไปที่รสชาติสดใหม่ของ
วัตถุดิบ กับเมนูดังนี้

สลัดอาร์ติโชค
เสิร์พร้อมทูน่าสไลด์และมะเขือเทศเจลลี่

850++ 

กุ้งลายเสืออบ
เสิร์พร้อมมูสถั่วลันเตาและเครื่องแกง

555++ 

หอยเชลล์ย่าง
เสิร์พร้อมหน่อไม้ฝรั่งและมันฝรั่งบด

กับเห็ดทรัฟเฟลิและอาร์ติโชค
1,350++

ปลาคอดย่าง
เสิร์พร้อมเวอร์จิ้นซอสสไตล์ฝรั่งเศส
พร้อมกับเลมอนเจลลี่ยัดใส้ดอกซูชินี่

1,450++ 

ปลากระพงขาวอบเครื่องเทศ
เสิร์พร้อมกับหน่อไม้ฝรั่ง
และมะเขือเทศอบแห้ง

1,850++
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Gin enthusiasts should not miss this opportunity to 
explore the world of the versatile botanical spirit at 
Red Sky Bar.

Choose three artisan and premier gins from the 
extensive list at Red Sky Bar featuring over 70 gins 
from 16 countries, and decide how you would like 
to enjoy it - with lemon, lime, or a slice of cucumber, 
as well as your tonic of preference. 

Gin highlights including:
• Dorothy Parker 43% - New York
• Siderit gin 43% - Cantabria, Spain
• Bulldog 40% - England
• West Winds Gin The Cutlass 50% - Australie
• Old Raj 46% - William Cadenhead, Scotland
• JunÍpero 49.3%  USA
• Rogue society Dry Gin 42.2% - New Zealand
• Ferdinand’s Saar Quince 50% - German
• Whitley Neill Gin 43% - England
• No.3 Gin 46% - England
• Whitley Neill Quince Gin 43% - England
• Gin Mare 42.7% - Barcelona Spain

GIN FLIGHT จินไฟล์ท
ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบจิน ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ เชิญท่านมาที่ 
เรดสกาย บาร์ ชั้น 56

ท่านสามารถเลือกเมนูพรีเมี่ยมจินได้ 3 รายการ จากเมนู 
จินทั้งหมดกว่า 70 รายการ ที่มาจาก 16 ประเทศตามสไตล์ของ
ท่าน พร้อมตกแต่งด้วยเลมอน ไลม์ หรือแตงกวาสไลด์ ตามที่
คุณต้องการ ในราคา 690 บาท++ ต่อจินไฟล์ท

ไฮไลท์เมนูจิน ดังนี้
• Dorothy Parker 43% - นิวยอร์ค
• Siderit gin 43% - Cantabria สเปน
• Bulldog 40% - อังกฤษ
• West Winds Gin The Cutlass 50% - ออสเตรเลีย
• Old Raj 46% - William Cadenhead สกอตแลนด์
• JunÍpero 49.3% - อเมริกา
• Rogue society Dry Gin 42.2% - นิวซีแลนด์
• Ferdinand’s Saar Quince 50% - เยอรมี
• Whitley Neill Gin 43% - อังกฤษ
• No.3 Gin 46% - อังกฤษ
• Whitley Neill Quince Gin 43% - อังกฤษ
• Gin Mare 42.7% - บาร์เซโลนา สเปน

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

Opening Hour:
Daily 16:00 - 00:30 hrs. (Last order 23:30 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 16:00 - 00:30 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 23:30 น.)


