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The menu at UNO MAS just got better with the 
addition of new signature dishes showcasing 
authentic Spanish flavours. The best imported 
ingredients are masterfully combined, inviting diners 
to discover a selection of menu, best shared 
amongst loved ones at the comfort of your table in 
a convivial relaxing atmosphere.

Enjoy new additions including:
• Chilled almond and garlic soup
• Marinated pork skewer
• Pan seared snow fish with plankton infused pil pil sauce
• Grilled octopus with truffled mashed potatoes
• Black ink rice with seared octopus leg and alioli 
and many more.

SENSATIONAL SPANISH
SPRING

ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ
กับอาหารสเปนเลิศรส

ให้คุณได้อิ่มเอมไปกับบรรยากาศห้องอาหารท่ีท�าให้คุณผ่อน
คลาย ตืน่ตาตืน่ใจพร้อมลิม้ลองความอรอ่ยเมนอูาหารสเปนแท้ๆ
กับเมนูใหม่ทั้งเมนูคาวและเมนูหวานมากกว่า 10 ชนิด ที่ผสม
ผสานเมนูลงตัวกันเป็นอย่างดีให้คุณได้เลือกลิ้มลอง ที่ห้อง
อาหารอูโนมาส ชั้น 54 เมนูดังนี้  

• ซุปอัลมอนด์กระเทียม
• เนื้อหมูเสียบไม้ย่างสไตล์สเปน 
• ปลาหิมะทอดกระทะร้อน
• ปลาหมึกย่างเสิร์ฟกับมันบดทรัฟเฟลิ 
• ข้าวผัดสเปนหมึกด�ากับหนวดปลาหมึกยักษ์ และเมนูอื่นๆ อีก
มากมาย

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

เมนูใหม่จากอูโนมาสNEW MENU AT UNO MAS

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.)

MICHELIN PLATE 2021



MICHELIN PLATE 2021
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Unlimited top-ups of Magnum G.H. Mumm Cordon 
Rouge Champagne, premium imported delicacies 
(such as our 4 types of oysters, Maine lobster 
and Blázquez Iberico de Bellota ham cured 48 
months) 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 3,955++ per 
person, including all premium beverages, tapas 
and signature dishes.

THB 3,955++ PER PERSON 
11:30 - 14:30 HRS

ราคา 3,955 บาท++ ต่อท่าน 
เวลา 11:30 น. - 14:30 น.

CHAMPAGNE BRUNCH 
DOMINGO FABULOSO!

แชมเปญบร้ันช์สไตล์สเปน
โดมิงโก้ ฟาบูโลโซ!

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน EVERY FIRST SUNDAY OF THE MONTH

อิ่มเอมความอร่อยกับบุฟเฟต่์แชมเปญบรั้นช์ ร่วมสัมผัส
กลิน่อายอาหารสไตลส์เปนเมดเิตอรเ์รเนยีน ท่ีรวบรวมความ
อรอ่ยมาเสริฟ์ใหค้ณุถงึทีท่กุวนัอาทติย์แรกของแตล่ะเดอืน 
เพลิดเพลินไปกับซีฟูด้สดใหม่คุณภาพเยี่ยมที่จัดเรียงราย
บนน�า้แขง็เป็นการเรียกน�า้ย่อย อาท ิกา้มปอูลาสกา้เนือ้หวาน 
ลอ็บสเตอรเ์นือ้แนน่ กุง้ลายเสอื หอยนางรมหลากหลายสาย
พันธุ์ ไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมแฮมชื่อดังระดับโลก โฮเซลิโต้ 
รวมถึงเมนูทาปาสต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีอาหารสเปนจานเดียวเมนูใหม่ คัดสรร
วัตถุดิบชั้นเลิศส่งตรงจากสเปน น�ามารังสรรค์เป็นเมนูสุด
เอ็กซค์ลซูฟี ตัง้ใจปรงุอย่างสุดฝีมอื พรอ้มเสริฟ์รอ้นใหท้กุ
ท่านได้ลิ้มรสกันถึงโต๊ะ รวมทั้งเมนูของหวาน ละลานตาอีก
มากมายที่สายของหวานไม่ควรพลาด 

ดื่มไม่อั้นกับแชมเปญ จี เอช มุมม์ กอร์ดอง รูจ หนึ่งในสุด
ยอดแบรนด์แชมเปญของโลก รวมถึงไวน์รสเลิศ และ
เครื่องดื่มพรีเมียมอื่นๆ

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



Indulge in an exquisite 5-course set dinner prepared 
by our Executive Chef Andrea Montella with the 
perfectly paired white, rosée and red wines will 
awaken all your senses.

From 19:00 - 23:00 hrs.
THB 2,500++ per person

Wednesday 11th May 2022 at Ventisi, 24th Floor
Ventisi is thrilled to announce Series 5 of our Italian 
regional wine dinners: Tuscany.

Join us, again to discover the best of the gastronomy 
and wine of this region. 

Enjoy a menu prepared by our Italian Executive Chef 
Andrea Montella with the perfectly paired wines 
from Uggiano winery.

From 18:00 - 22:30 hrs.
THB 1,500++ per person

ทสัคาน ีงานไวนด์นิเนอรส์ดุหรกัูบเซตเมนอูาหารอติาเลยีนมือ้ค�า่ 
4 คอรส์ จับคูก่บัไวนส์ซิลิไีวนอ์ติาเล่ียนรสชาตเิยีย่มทีคั่ดสรรมา
อย่างดี พร้อมรังสรรค์เมนูอาหารโดยเชฟแอนเดรีย มอนเตล่า 
หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ของโรงแรมฯ ที่ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24

เวลา 18:00 น. - 22:30 น. 
ราคา 1,500++ ต่อท่าน

เปิดประสบการณ์กับโบเดกัส มูกางานไวน์ดินเนอร์สุดหรู เซต
เมนูอาหารสเปนมื้อค�่า 5 คอร์ส จับคู่กับไวน์โบเดกัส มูกา ไวน์
สเปนรสชาติเยี่ยมที่คัดสรรมาอย่างดี พร้อมรังสรรค์เมนู
อาหารโดยเชฟแอนเดรีย มอนเตล่า หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ของ
โรงแรมฯ ที่ห้องอาหารอูโนมาส ชั้น 54

เวลา 19:00 น. - 23:00 น. 
ราคา 2,500++ ต่อท่าน
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BODEGAS MUGA WINE DINNER

TUSCANY WINE DINNER ทัสคานี ไวน์ดินเนอร์

โบเดกัส มูกา ไวน์ดินเนอร์

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

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
ห้องอาหารอูโนมาส ชัน้ 54 

TUESDAY 3RD MAY 2022
AT UNO MAS, 54TH FLOOR

WEDNESDAY 11TH MAY 2022
AT VENTISI, 24TH FLOOR

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24

TUSCANY
WINE DINNER WINE DINNER


