
RED SKY Level 55 - 7 course Gala Dinner priced at 
THB 15,555++ per person including a bottle of 
Champagne G.H. Mumm 6 per couple and live band. 
19:00 - 02:00 hrs.

RED SKY BAR Level 56 - Standing party THB 3,500 
net per person including 1 glass of G.H. Mumm Grand 
Cordon Champagne. Live band and DJ.
19:00 - 02:00 hrs.

COCOA XO Level 57 - THB 7,955++ per person Free 
Flow cocktails, cognac, spirits, wine, beer. Unlimited 
homemade chocolates / DJ
21:00 - 02:00 hrs.

CRU CHAMPAGNE BAR Level 59 - THB 9,955++ per 
person Free Flow G.H. Mumm Grand Cordon 
Champagne, selected cocktails, spirits, wines / DJ
21:00 - 02:00 hrs.

ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 - กำล่ำดินเนอร์ 7 คอร์ส ราคา 
15,555 บาท++ ต่อท่าน รับฟรีแชมเปญ จี.เอช.มุม 6 หนึ่งขวด 
ส�ำหรับ 2 ท่ำน ดนตรีสดและดีเจขับกล่อมยำมค�่ำคืน 
ตั้งแต่เวลา : 19.00 น. - 02.00 น.

เรดสกายบาร์ ชั้น 56 - เค้ำท์ดำวน์ปำร์ตี้ สนุกสุดมันส์ไปกับ
ดนตรสีดและดเีจ คา่เขา้เพียง 3,500 บาทสทุธ ิตอ่ทา่น พรอ้ม
รบัแชมเปญแกรนดก์อรด์องบรตู 1 แกว้ ปำร์ตีสั้งสรรค์ ใหคุ้ณ
วำดลวดลำยลีลำกำรเต้นได้เต็มที่ (ไม่มีที่นั่ง)
ตั้งแต่เวลา : 19:00 น. - 02:00 น.

โคโค่ เอ็กซ์โอ ชั้น 57 - เพลิดเพลินกับช็อกโกแลตไม่อั้น สนุก
ไปกับดีเจและฟรีโฟล์ว คอนยัค สปิริต ไวน์และเบียร์ ราคา  
7,955 บาท++ ต่อท่าน
ตั้งแต่เวลา : 21:00 น. - 02:00 น.

คร ูแชมเปญบาร ์ชัน้ 59 - แกรนดเ์คำ้ทด์ำวน์ปำรต์ี ้สนกุไปกบั
ดีเจ และฟรีโฟล์วแชมเปญ ค็อกเทล สปิริตและไวน์ ค่าเข้า  
9,955 บาท++ ตอ่ทา่น
ตั้งแต่เวลา : 21:00 น. - 02:00 น.

For further information call  T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th 
 centaragrandatcentralworld      centaragrand_centralworld

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

ROOFTOP FESTIVE
CELEBRATION

เฉลิมฉลองเทศกาล
ห้องอาหารรูฟท็อป
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Opening Hours:
Daily 17:00 - 01:00 hrs. (last order 00:30 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 17:00 - 01:00 น. (รับออเดอร์สุดท้ำย 00:30 น.)

For further information call  T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th 
 cruchampagnebar     cruchampagnebar    www.champagnecru.com

Champagne and caviar offer a unique tasting 
experience both individually and when paired. This 
match made in heaven is now available at CRU 
Champagne Bar on the top floor of Centara Grand 
at CentralWorld. 

Setting the vibe are resident sound maestros, DJ 
Kingsize, DJ Gecko, DJ April, DJ Ann and DJ Norbert, 
spinning house, electro and everything in-between. 
From 21:00 - 01:00hrs every night.

มำร่วมเปิดประสบกำรณ์ใหม่ในกำรรับประทำนคำเวียร์เกรด
พรีเมียม เป็นอำหำรคู่ปำกชนชั้นสูงในยุโรป เพ่ือแสดงฐำนะและ
รสนิยม เสิร์ฟพร้อมแชมเปญ เพ่ือช่วยเพ่ิมรสชำติในกำรรับ
ประทำนให้ดียิ่งขึ้น สำมำรถมำร่วมเปิดประสบกำรณ์นี้ได้ที่ครู 
แชมเปญบำร์

นอกเหนือจำกแชมเปญแล้ว ยังมีค็อกเทลและเมนูอำหำรทำน
เล่นไว้คอยบริกำร พร้อมมีดีเจที่สลับกันมำเปิดแผ่นในแต่ละวัน 
ทัง้ DJ Kingsize, DJ Gecko, DJ April, DJ Ann, DJ Norbert 
คอยสร้ำงสีสันให้ค�่ำคืนของคุณเพลิดเพลินยิ่งขึ้น ตั้งแต่เวลำ 
21:30 - 01:00 น.

CAVIAR WITH CHAMPAGNE คาเวยีร์และแชมเปญ
AT CRU CHAMPAGNE BAR ที่ครู แชมเปญบาร์

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


