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DISCOVER “100 GIN BAR” จินพรเีมียม 100 ชนิด

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

Opening Hour:
Daily 16:00 - 01:00 hrs. (Last order 00:45 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 16:00 - 01:00 น. (รับออเดอร์สุดท้ำย 00:45 น.)

A bar within a bar, a place to discover a wide 
selection of gins at Red Sky — Bangkok’s most 
iconic rooftop bar. Head up to the 56th floor of 
the hotel to find this dedicated bar home to 
over 100 premium labels sourced from 20 
countries.

Don’t know where to start your gin journey? 
Then go for our unique tasting flight (3 varieties 
of gin), try a classic martini or ask one of our 
expert mixologists for their recommendation 
based on your preferences.

GIN HOURS
At 16:00 to 18:00 hrs.

Buy 1 get the second at half price per person 
from a selection of signature gin cocktails:
• Elderflower Ginger
• Mary Berry
• Pineapple Cardamom
• Wolfberry Lemon

At THB 460++ for a gin cocktail and THB 690++ 
for 2 gin cocktails.

หนึง่ในบำรบ์นดำดฟำ้ทีม่ชีือ่เสยีงในกรงุเทพฯ พรอ้มทวิทศัน์ 
360 องศำจำกชัน้ 56 เรดสกำยบำร์ นอกจำกคอ็กเทล ไวน์ 
ทีเ่ป็นทีน่ยิมแลว้นัน้ เรดสกำยบำรข์อน�ำเสนอจนิส�ำหรบัผูท้ี่
ชืน่ชอบกำรดืม่ พบกบัจนิพรเีมียมกวำ่ 100 ชนิด จำก 20 
ประเทศ สำมำรถเลอืกแลว้น�ำมำใหท้ำงบำรเ์ทนเดอรค์รีเอท
เปน็เมนคูอ็กเทลตำมทีต่อ้งกำรไดอ้กีดว้ย

หำกยังไม่แน่ใจว่ำจะเริ่มลองจำกตัวไหนก่อน ท่ำนสำมำรถ
เลอืกเมนพูรเีมยีมจนิไฟลท์ 3 รำยกำร ตำมสไตลข์องทำ่น 
พรอ้มตกแตง่ด้วยเลมอน ไลม ์หรือแตงกวำสไลด์ 

โปรโมชัน่จนิ
ตั้งแต่เวลา 16:00-18:00 น.

เมือ่ซือ้เครือ่งดืม่แรก สำมำรถแลกซือ้เครือ่งดืม่ที ่2 ในรำคำ
เพียงครึง่เดียวจำกเมนูคอ็กเทลจนิ ตอ่ทำ่น
• เอลเดอร์ฟลำวเวอร์จิงเจอร์ (Elderflower Ginger)
• แมรี่เบอร์รี (Mary Berry)
• สับปะรดกลิ่นกระวำน (Pineapple Cardamom)
• เก๋ำกี้เลมอน (Wolfberry Lemon)

รำคำจนิคอ็กเทล แกว้ละ 460 บาท++ และรำคำ 690 บาท++ 
ส�ำหรับจนิคอ็กเทล 2 แกว้

AT RED SKY BAR ที่เรดสกาย บาร์
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LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU EST ARRIVÉ

เทศกาลโบโฌเลส์มาถึงแล้ว
จากเมืองลียง ฝร่ังเศส

Opening Hour:
Daily 17:00 - 01:00 hrs. (Last order 23:30 hrs.)

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

Each year, on the third Thursday of November, 
Les Vins Georges Duboeuf releases its highly 
anticipated Beaujolais Nouveau wines to the 
world. Bottled just a few weeks after the harvest, 
the wines are meant to be enjoyed young, in 
celebration of the year's vintage.

Rustic pork terrine with Beaujolais wine
organic salad “Lyonaise”

550++

Poached Organic egg “en meurette”
pork belly and rusk bread 

550++

Pike perch dumplings, Nantua Sauce
1,300++

Pistachio sausage baked in Brioche
1,300++

Beef burgundy, glazed vegetables
and turned potatoes

1,600++

Traditional praline tart and Bugnes
served with orange blossom ice cream

450++

Available from 17 November onward

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี 
Georges Duboeuf ผู้ผลิตไวน์ น�ำเสนอไวน์โบโฌเลส์  
นูโว ที่ทุกคนตั้งตำรอคอยไปทั่วโลก น�ำบรรจุลงขวดไวน์
ไม่กี่สัปดำห์หลังกำรเก็บเกี่ยว ไวน์เหล่ำนี้เหมำะส�ำหรับวัย
หนุ่มสำว เพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองเหล้ำองุ่นแห่งปี และเป็น
เครื่องย�้ำเตือนว่ำถึงเวลำเฉลิมฉลองแล้ว ดังนั้น ห้อง 
อำหำรเรดสกำยขอน�ำเสนอเมนูอำหำรฝรั่งเศสชั้นดี ดังนี้

เทอร์รีนหมูชนบทกับไวน์ Beaujolais
ผสมสลัดออร์แกนิก Lyonaise

550++

ไข่ออร์แกนิกตุ๋น "en meurette"
หมูสำมชั้นและขนมปัง rusk

550++

เกี๊ยวปลำไพค์ ซอสนันทัว
1,300++

ไส้กรอกพิตตำชิโออบในขนมปังบริยอช
1,300++

เนื้อเบอร์กันดีผักเคลือบและมันฝรั่ง
1,600++

ทำร์ตพำร์ลีนแบบดั้งเดิม
และบูกเนสเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมพำร์ลีนส้ม

450++

พร้อมให้บริกำรตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน เป็นต้นไป

AT RED SKY ที่ห้องอาหาร เรดสกาย

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



VENTISI Level 24 - Buffet Dinner Italian Thai Chinese 
THB 2,999++ per person Free flow sparkling wine, 
cocktails, wines and beers and THB 999++ per child 
(6 - 11 years) including soft drinks & water.
18:00 - 22:30 hrs.

UNO MAS Level 54 - THB 9,955++ per person Surf 
and Turf Celebration, free flow G.H. Mumm Cordon 
Rouge Magnum Champagne and drinks. Seafood on 
ice, made to order gourmet courses.
Free access to the firework for the 20 first people 
to booking at Red Sky Bar. 
19:00 - 23:30 hrs.

RED SKY Level 55 - 6 course Gala Dinner priced at 
THB 15,555++ per person including a bottle of 
Champagne 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.

ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24  - บุฟเฟต่์มื้อค�่ำนำนำชำติทั้งอำหำร
ไทย อิตำเลียน จีน รำคำ 2,999 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่ม
ไม่อั้น
ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:30 น.

ห้องอาหารอูโนมาส ชั้น 54 - เซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟ, แกรนด์ซีฟูด้
ออนไอซ,์ มมุทำปำส, เมนจูำนหลกัเสริฟ์รอ้นจำกครัวแบบไมอ่ัน้ 
ราคา 9,955 บาท++ ต่อท่าน ฟรีโฟล์วแชมเปญและเครื่องดื่ม
พรีเมียมต่ำงๆ พิเศษส�ำหรับ 20 ท่ำนแรกทีจ่อง สำมำรถขึน้ 
ชมวิวและดอกไม้ไฟทีเ่รดสกำยบำร์ชั้น 56
ตั้งแต่เวลา 19:00 น. - 23:30 น.

ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 - กำล่ำดินเนอร์  6 คอร์ส ราคา 
15,555 บาท++ ต่อท่าน รับฟรีแชมเปญ จี.เอช.มุมแกรนด์ 
กอร์ดองบรตู 1 ขวด ส�ำหรับ 2 ทำ่น ดนตรีสดและดีเจขบักล่อม
ยำมค�่ำคืน 
ตั้งแต่เวลา : 19.00 น. - 02.00 น.

เรดสกายบาร์ ชั้น 56 - เค้ำท์ดำวน์ปำร์ตี้ สนุกสุดมันส์ไปกับ
ดนตรีสดและดเีจ คา่เข้าเพียง 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 - แกรนดเ์ค้ำทด์ำวน์ปำรต์ี ้สนุกไปกบั
ดีเจ และฟรีโฟล์วแชมเปญ, ค็อกเทล, สปิริตและไวน์ ค่าเข้า 
9,955 บาท++ ตอ่ทา่น
ตั้งแต่เวลา : 21:00 น. - 02:00 น.

BOOK NOW TILL 30 NOVEMBER 2022 

*Subject to availability *Conditions apply

NEW YEAR'S EVE 
EARLY BIRD

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.

NEW YEAR'S EVE ฉลองวันปีใหม่
31 DECEMBER 2022 31 ธันวาคม 2565

FOR VENTISI FOR ROOFTOP

15% 
DISCOUNT

10% 
DISCOUNT
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WHITE ALBA TRUFFLE
SEASONAL DISHES

เห็ดทรัฟเฟิลขาวอัลบา
เมนูประจ�าฤดูกาล

Opening Hour:
Daily 17:00 - 01:00 hrs. (Last order 23:30 hrs.)

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

Red Sky Chef Christian Ham's ultimate rooftop 
tasting menu has just been updated to celebrate 
some of the world's finest in-season produce.

For November, the focus is on the earthy yet 
undeniably luxurious flavour of the White Alba 
Truffle. This rare ingredient adds a new taste 
dimension to pasta, rice and meat dishes!

LIVE BAND
Everyday from 18:30 - 22:30 hrs.

เชฟคริสเตียน แฮม หัวหน้ำห้องอำหำรเรดสกำยและทีม
เชฟ คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดตำมฤดูกำล มำปรุงเป็นเมนู
ใหม่ๆ ให้ทุกท่ำยได้ลิ้มลอง

ในเดือนพฤศจิกำยนนี้ ได้เลือกวัตถุดิบที่มีรสชำติเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะของเห็ดทรัฟเฟลิขำวอัลบำ สำมำรถน�ำ
มำปรุงในเมนูพำสต้ำ ข้ำว และเนื้อสัตว์ เพ่ือเพ่ิมควำม
กลมกล่อมและกลิ่นหอมของเห็ดทรัฟเฟลิ ท�ำให้เป็นเมนูที่
น่ำสนใจมำกขึ้น

ฟงัดนตรีสดทุกวัน
ตั้งแต่เวลำ 18:30 - 22:30 น.

Fassona beef tartare 2,450++
white truffle, (3 grams) tome de Savoie
Gavi di Gavi DOCG, Marchesi di Barolo, Piedmont 
2021 (390++)

White truffle cappuccino  1,450++
Shaven white truffle (2 grams)
Gavi di Gavi DOCG, Marchesi di Barolo, Piedmont 
2021 (390++)

Potato with warm gratinated 1,950++
organic egg yolk sabayon
Alba white truffle (3 grams)
Barbera d’Alba Peiragal DOC, Marchesi di Barolo, 
Piedmont 2019 (450++)

Alba white truffle (3 grams) tagliolini 1,950++
Butter and parmesan cheese
Barbaresco Serragrilli DOCG, Marchesi di Barolo, 
Piedmont 2017 (670++)

Glacier 51 snow fish,  2,650++
Jerusalem artichokes velouté
Nantaise sauce and shaven white truffle (2 grams)
Gavi di Gavi DOCG, Marchesi di Barolo, Piedmont 
2021 (450++)

Pan seared veal tenderloin
Porcini mushrooms, white truffle (2 grams)
Veal tenderloin 150g  2,950
Beef tenderloin 135g  3,450
Barolo Cannubi DOCG, Marchesi di Barolo, 
Piedmont 2015 (790++)

AT RED SKY

ที่ห้องอาหาร เรดสกาย

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


