
This Valentine’s Day escape to elevated spaces and 
enjoy sweeping views of Bangkok as you indulge in a 
deliciously romantic evening at Red Sky restaurant.

Celebrate Valentine’s Day with a fine-dining menu at 
the iconic rooftop bar & restaurant. Chef De Cuisine 
Christian Ham and his team pull out all stops to deliver 
a five-course extravaganza crafted to impress.

THB 14,555++ per couple for a five-course set menu, including 
a rose and two glasses of Champagne brut or rosé.

From 17:00 - 01:00 hrs.

Amuse bouche

Fingerling Potatoes “Anna Karenina”
and Oscietra Caviar

Maine Lobster Medallion in Half Shell
Périgord truffle dressing

Pan Seared Foie Gras
Kumquat jam, green apple
and Espelette pepper salad

Beetroot Infused “Glacier 51” Snow Fish
Maltaise sauce, crushed purple potatoes, snow peas

Japanese A5 Hitachiwagyu Beef Rib
Bordelaise sauce

Champagne Sherbet

Heart of My Love

โรงแรมเซน็ทาราแกรนดฯ์ เซน็ทรลัเวลิด ์ขอเชญิทกุทา่นมาเตมิเตม็
ความหวานในบรรยากาศสดุพิเศษในวนัวาเลนไทน ์คณุและคนทีค่ณุ
รักจะได้พบกับดินเนอร์สุดโรแมนติกในแบบที่เราได้จัดเตรียมไว้
อย่างครบครันที่ห้องอาหารเรดสกาย
 
ฉลองวันวาเลนไทน์ที่ห้องอาหารเรดสกายกับเมนูอาหารท่ีเชฟ
คริสเตียน แฮม และทีมงานได้รังสรรมาเพ่ือทุกท่าน

ราคา 14,555 บาท++ ต่อ 2 ท่าน กับเซตเมนูอาหาร 5 คอร์ส  
รับดอกกุหลาบ 1 ดอก และแชมเปญบรูทหรือโรเซ่ 2 แก้ว พร้อม
ชมวิวทิวทัศน์เมืองกรุงเทพฯ ยามค�่าคืน

ตั้งแต่เวลา 17:00 - 01:00 น.

Amuse bouche

ไข่ปลาคาเวียร์
เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งอบ

เมนล็อบสเตอร์
เสิร์ฟพร้อมเดรสซิ่งเพอริกอร์ดเห็ดทรัฟเฟลิด�า

ตับห่านย่าง
เสิร์ฟพร้อมแยมส้มกวัมควอท

แอปเปิ้ ลเขียวและสลัดสไตล์ฝรั่งเศส

สเต็กปลาหิมะหมักบีทรูท
เสิร์ฟพร้อมซอสฮอลแลนเดสมัลแทส มันม่วงบดและถ่ัวลันเตา

เนื้อซี่โครงวากิว A5 “ฮิตาชิ”
เสิร์ฟพร้อมซอสไวน์แดง

เชอร์เบทแชมเปญ

ช็อกโกแลตรูปหัวใจ

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

The price is subject to 10% service charge and 7% government tax.

VALENTINE'S DAY
AT RED SKY

TUESDAY 14 FEBRUARY 2023

ฉลองวนัแห่งความรกั
ท่ีหอ้งอาหารเรดสกาย

วนัองัคาร 14 กมุภาพนัธ ์2566



Whether you’re looking for a romantic dinner or casual 
hangout, our selection of Valentine’s Day cocktails 
available at all outlets will make your day special. Our 
fun and flirty drinks come in all shades of red, the colour 
of love, and are made with luscious cherries and 
raspberries.

ไมว่า่จะเปน็มือ้ค�า่แบบสว่นตวัหรือการสงัสรรคแ์บบสบายๆ กพ็รอ้ม
ดืม่ด�า่กบัค็อกเทลวาเลนไทนท์ีด่ทีีส่ดุจากทกุหอ้งอาหารและบารข์อง
โรงแรมฯ ด้วยเครื่องดื่มที่สนุกสนานและมีสีสัน จะพบกับส่วนผสม
ทีเ่ฉดสแีดง สชีมพู ซึง่เปน็สีแหง่ความรกัและความปรารถนา ซึง่ท�า
จากผลไม้ที่หอมหวาน เช่น เชอร์รีและราสป์เบอร์รี

VALENTINES COCKTAILS
FROM 6 - 14 FEBRUARY 2023

ค็อกเทลวาเลนไทน์
ตัง้แต่ 6 -14 กมุภาพนัธ ์2566

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



OPENING HOURS: Daily 17:00 - 01:00 hrs.
(Last order 23:30 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด: ทุกวัน 17:00 - 01:00 น.
(ออเดอร์สุดท้าย เวลา 23:30 น.)

SNAILS AND FROG LEGS ฤดูกาลเมนูหอยทากและขากบ
AT RED SKY ท่ีหอ้งอาหารเรดสกาย

Red Sky is thrilled to unveil its latest culinary offerings 
with a seasonal menu centred around the exquisite 
taste of snails and frog legs. The menu, crafted by  
Chef de Cuisine Christian Ham, includes highlights such as:

BURGUNDY SNAILS
Parisian Style   950++
Baked with Echiré butter, pink garlic
Italian parsley, grilled French baguette.

Provençal Style   950++
Tomatoes, pink garlic, Italian basil, rosemary
grilled French baguette. 

FRENCH FROG LEGS
Meunière  1,200++
Baked with Echiré butter, pink garlic
Italian parsley, grilled French baguette. 

Isigny   1,200++
Seared with banana shallots and stewed
with Isigny cream, fresh tarragon, grilled French baguette. 

Alsatian  1,200++
Pan seared with Schniederspäetle
with white onions, cream, Black Forest ham 

หัวหน้าพ่อครัวห้องอาหารเรดสกาย เชฟคริสเตียน แฮม เชิญคุณ
เปิดประสบการณ์ใหม่ยกระดับความอร่อยกับเมนูประจ�าฤดูกาล 
“หอยทากและขากบ” รวบรวมความอร่อยหลากเมนู และคัดสรร
วัตถุดิบที่ดีที่สุดให้คุณได้ลิ้มลอง

หอยทากเบอร์กันดีฝรั่งเศส
หอยทากฝรั่งเศสสไตล์ปารีเซียน  950++
อบกับเนย กระเทียมสีชมพู และพาร์สลีย์อิตาเลียน
เสิร์ฟพร้อมขนมปังบาแก็ต

หอยทากฝรั่งเศสสไตล์โพรวองซ์  950++
เสิร์ฟกับมะเขือเทศ กระเทียมสีชมพู โหระพาอิตาเลียน
และโรสแมรี่ เสิร์ฟพร้อมขนมปังบาแก็ต

ขากบฝรั่งเศส
ขากบฝรั่งเศสอบกับเนย   1,200++
กระเทียมสีชมพูและพาร์สลีย์อิตาเลียน
เสิร์ฟพร้อมขนมปังบาแก็ต

ขากบฝรั่งเศสย่างกับหอมแดงและตุ๋นครีม 1,200++
ปรุงรสด้วยทารากอน
เสิร์ฟพร้อมขนมปังบาแก็ต

ขากบฝรั่งเศสย่าง  1,200++
เสิร์ฟกับแป้งชไนเดอร์สเปล หอมหัวใหญ่ ครีม
และแฮมแบล็คฟอร์เรส

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

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


