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

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

Opening Hours: 
Every Saturday from 18:00 - 22:30 hrs.
Buffet closes at 22:00 hrs.

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวันเสาร์ เวลำ 18:00 - 22:30 น.
บุฟเฟต่์ปิด 22:00 น.

Fan of spicy, fragrant Thai curry? Or perhaps you’re 
craving a taste of Sicily – the Mediterranean island 
famous for its fresh seafood, rich stews and pasta? 

For the next month, you can sample the best of both 
these regions in Thailand and Italy at Ventisi, with 
the restaurant’s expert chefs preparing a Southern-
themed buffet spread that includes, one serving - 
cooked to order - of:

• Lightly spicy tuna tartare
• Tagliolini with lobster au gratin
• Grilled marinated lamb chop
• Linguine with spicy tomato sauce and grilled 
  giant prawn
• Southern Styled Pork Stew
• Southern Thai spicy rice salad with vegetables
• Thai Fish Organs Sour Soup
• Southern Thai spicy yellow curry

Buffet prices:
• Adults: THB 1,980++ per person
  (included beverage package: free-flow soft drink, 
  water, coffee, tea, draught Singha beer and wine 
  selections)
• Children (6-11): THB 990++ per person

ขอเชิญทกุทำ่นมำลิม้ลองบฟุเฟต่อ์ำหำรนำนำชำตมิือ้ค�ำ่วนัเสำร์ 
พร้อมเต็มอิ่มกับสำรพันเมนูอำหำรให้ท่ำนได้เลือกสรรโดย 
เชฟแอนเดรีย มอนเทลลำ หัวหน้ำพ่อครัวใหญ่ ได้คัดสรร
วัตถุดิบที่ดีที่สุด น�ำมำรังสรรค์เป็นสุดยอดเมนูซิกเนเจอร์ทั้ง
อิตำเลียน-ไทย พร้อมทั้งมีเมนูอื่นๆ อีกมำกมำยให้เลือก 
หลำกหลำย อำทิ ซีฟูด้ออนไอซ์: กุ้งแม่น�้ำ, กั้ง, หอยแมลงภู่, 
กุ้ง, โคลด์คทั, สลดับำร,์ซปุ, ชีสนำนำชนดิ, พำสตำ้, สปำเกตตี,้ 
ซำชิมิ, ซูชิหน้ำต่ำงๆ, อำหำรไทยนำนำชนิด, ขนมไทย ขนมอบ 
เค้กหน้ำต่ำงๆ ไอศกรีม และผลไม้ตำมฤดูกำล

เมนูไฮไลท์ ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ 1 ครั้ง
• สไปซี่ทูน่ำทำร์ทำร์
• ตำกลิโอลินี่พำสต้ำเสิร์ฟพร้อมล็อปสเตอร์อบ
• ซี่โครงแกะย่ำง
• ลิงกวินีผัดกับซอสมะเขือเทศสไปซี่และกุ้งแม่น�้ำ
• หมูฮ้อง
• ข้ำวย�ำปักษ์ใต้
• แกงไตปลำ
• แกงเหลือง

ราคาบุฟเฟต่์
• รำคำเพียง 1,980 บำท++ ต่อท่ำน
  (รวมเครื่องดื่ม น�ำ้อดัลม น�ำ้เปลำ่ กำแฟ ชำ เบียร์สดสงิห์ 
  และไวน)์
• เด็กอำยุ 6-11 ขวบ รำคำ 990 บำท++ ต่อท่ำน

SATURDAY NIGHT BUFFET บุฟเฟต่์มื้อค�่าวันเสาร์
SICILY VS PHUKET อาหารภาคใต้ ซิซิลี - ภูเก็ต



ซันเดย์บร้ันช์ ที่เวนติซี

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

VENTISI SUNDAY BRUNCH
Sunday brunch in Bangkok? Fancy something 
local with a kick of spice? And craving a slice of 
traditional pizza or Italian pasta?

Now, at Ventisi restaurant, there’s no need to 
deny yourself. Satisfy all your cravings at our 
Sunday Brunch featuring the best of both  
countries!

From 12:00 to 15:00 hrs, indulge in a wide  
selection of premium Thai and Italian dishes: 
Wagyu beef tagliata Tuscan style with rocket and  
parmesan cheese, lightly spiced tuna tartare, 
grilled river prawn served with Neem and sweet 
fish sauce, Hang lay, Northern style sausage, Sai 
Oua and more.

Buffet prices:
• Adults: THB 1,790++ per person
  (included beverage package: free-flow soft drink, 
  water, coffee, tea, draught Singha beer, wine 
  selections and sparkiling wine)
• Children (6-11): THB 895++ per person

มอบควำมสุขให้ทุกคนในครอบครัว ชวนมำพักผ่อน 
วันอำทิตย์ที่ห้องอำหำรเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทำรำ 
แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กับซันเดย์บร้ันช์ท่ีโดดเด่นกับ
เมนูพรีเมียมอำหำรไทย-อิตำเลียน ท่ำมกลำงบรรยำกำศ
ปลอดโปร่ง เห็นวิวกรุงเทพจำกมุมสูง

สุดยอดเมนูซิกเนเจอร์ทั้งอิตำเลียน-ไทย และอำหำร
นำนำชำติ อำทิ มุมซีฟูด้ออนไอซ์  รวมถึงไฮไลท์เมนูอำหำร
อิตำเลียน และอำหำรไทย อำทิ เนื้อวัววำกิวสไตล์ทัสคัน
เสิร์ฟพร้อมสลัดร็อคเก็ตและพำเมซำนชีส, สไปซี่ทูน่ำ 
ทำทำร์, กุ้งแม่น�้ำเผำเสิร์ฟพร้อมสะเดำและน�้ำปลำหวำน, 
แกงฮังเล, ไส้อั่ว รวมไปถึงแฮมนำนำชนิด สลัดและซุป  
พร้อมตื่นตำตื่นใจไปกับชีสและของหวำนนำนำชนิด 

ราคาบฟุเฟต่์
• รำคำเพียง 1,790 บำท++ ต่อท่ำน
  (รวมเครื่องดื่ม น�้ำอัดลม น�้ำเปล่ำ กำแฟ ชำ เบียร์สดสิงห์ 
  ไวน์ และสปำร์คกลิ้งไวน์)
• เด็กอำยุ 6-11 ขวบ รำคำ 895 บำท++ ต่อท่ำน

Opening Hours:
12:00 - 15:00 hrs.

เวลาเปิด - ปิด:
12:00 - 15:00 น.

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



While Northern Italy is 5,000 odd miles away from 
Northern Thailand, they have one thing in common: 
they are home to the most iconic flavours of their 
respective countries. 

Every Thursday is  your chance to see (and taste) 
this fact for yourself, savouring a wide selection of 
traditional dishes from the Piedmont and Chiang Mai 
regions, including one serving - cooked to order  
- of:
 
• Gnocchi with porcini mushroom
• Fresh tagliolini pasta with truffle cream and 
  parmesan cheese 
• Crispy short rib with barolo wine sauce
• Golden crispy egg with fontina cheese fondue and 
  truffle foam 
• Northern Thai Noodle Curry Soup “Khao soy”
• Northern Thai Spicy Sausage "Sai Oua" 
• Hang lay 
• Thai Northern Style mixed curry

Buffet prices:
• Adults: THB 1,980++ per person
  (included beverage package: free-flow soft drink, 
  water, coffee, tea, draught Singha beer and wine 
  selections)
• Children (6-11): THB 990++ per person

ขอเชิญทุกท่ำนมำลิ้มลองบุฟเฟ่ต์อำหำรนำนำชำติมื้อค�่ำ 
วันพฤหัสบดี พร้อมเต็มอิ่มกับสำรพันเมนูอำหำรให้ท่ำนได้
เลอืกสรรโดยเชฟแอนเดรยี มอนเทลลำ หวัหนำ้พ่อครัวใหญ ่ได้
คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด มำรังสรรค์เป็นสุดยอดเมนูซิกเนเจอร์
ทั้งอิตำเลียน-ไทย พร้อมทั้งมีเมนูอื่นๆ อีกมำกมำยให้เลือก 
หลำกหลำย อำทิ ซีฟูด้ออนไอซ์: กุ้งแม่น�้ำ, กั้ง, หอยแมลงภู่, 
กุ้ง, โคลด์คทั, สลดับำร,์ซปุ, ชีสนำนำชนดิ, พำสตำ้, สปำเกตตี,้ 
ซำชิมิ, ซูชิหน้ำต่ำงๆ, อำหำรไทยนำนำชนิด, ขนมไทย ขนมอบ 
เค้กหน้ำต่ำงๆ ไอศกรีม และผลไม้ตำมฤดูกำล

เมนูไฮไลท์ ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ 1 ครั้ง
• พำสต้ำยอคคี่ซอสเห็ด
• ตำกลิโอลินี่พำสต้ำสดซอสครีมทรัฟเฟลิและชีสพำเมซำน
• เนื้อซี่โครงวัวกรอบซอสไวน์แดง
• ไข่กรอบเสิร์ฟพร้อมฟองดูชีสฟอนทิน่ำและโฟมเห็ดทรัฟเฟลิ
• ข้ำวซอย
• ไส้อั่ว
• แกงฮังเล
• แกงโฮะ

ราคาบุฟเฟต่์
• รำคำเพียง 1,980 บำท++ ต่อท่ำน
  (รวมเครื่องดื่ม น�้ำอัดลม น�้ำเปล่ำ กำแฟ ชำ เบียร์สดสิงห์ 
  และไวน์)
• เด็กอำยุ 6-11 ขวบ รำคำ 990 บำท++ ต่อท่ำน

THURSDAY NIGHT BUFFET บุฟเฟต่์มื้อค�่าวันพฤหัสบดี
PIEDMONT VS CHIANG MAI อาหารภาคเหนือ เพียดมอนต์-เชียงใหม่

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

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

Opening Hours: 
Every Thursday from 18:00 - 22:30 hrs.
Buffet closes at 22:00 hrs.

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวันพฤหัสบดี เวลำ 18:00 - 22:30 น.
บุฟเฟต่์ปิด 22:00 น.



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



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

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

Opening Hours: 
Every Friday from 18:00 - 22:30 hrs.
Buffet closes at 22:00 hrs.

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวันศุกร์ เวลำ 18:00 - 22:30 น.
บุฟเฟต่์ปิด 22:00 น.

For sumptuous flavours imported from the rolling hills 
of Tuscany combined with Central Thai classics from 
the Ayutthaya region, head up to Ventisi on any Friday 
this month to discover a buffet lineup like no other.

Our team of talented chefs, who have worked in top 
kitchens across both Italy and Thailand, have prepared 
an assortment of authentic dishes from both regions, 
including, one serving - cooked to order - of:

• Fresh spaghetti with white sausage ragu and truffle
• Black truffle cappuccino
• Caciucco Livornese seafood soup
• Wagyu beef tagliata Tuscan style with rocket and 
  parmesan cheese
• Egg Thread rolls
• Grilled river prawn served with Neem and sweet 
  fish sauce
• Salted Beef in Coconut Milk
• Fermented Shrimp Paste soup with young pork 
  spare ribs

Buffet prices:
• Adults: THB 1,980++ per person
  (included beverage package: free-flow soft drink, 
  water, coffee, tea, draught Singha beer and wine 
  selections)
• Children (6-11): THB 990++ per person

ขอเชญิทกุทำ่นมำลิม้ลองบฟุเฟต่อ์ำหำรนำนำชำตมิือ้ค�ำ่วนัศกุร์ 
พร้อมเต็มอิ่มกับสำรพันเมนูอำหำรให้ท่ ำนได้ เ ลือกสรร 
โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลำ หัวหน้ำพ่อครัวใหญ่ ได้คัดสรร
วัตถุดิบที่ดีที่สุด น�ำมำรังสรรค์เป็นสุดยอดเมนูซิกเนเจอร์ทั้ง
อิตำเลียน-ไทย พร้อมทั้งมีเมนูอื่นๆ อีกมำกมำยให้เลือก 
หลำกหลำย อำทิ ซีฟูด้ออนไอซ์: กุ้งแม่น�้ำ, กั้ง, หอยแมลงภู่, 
กุง้, โคลดค์ทั, สลดับำร,์ ซปุ, ชสีนำนำชนดิ, พำสต้ำ, สปำเกตตี,้ 
ซำชิมิ, ซูชิหน้ำต่ำงๆ, อำหำรไทยนำนำชนิด, ขนมไทย ขนมอบ 
เค้กหน้ำต่ำงๆ ไอศกรีม และผลไม้ตำมฤดูกำล

เมนูไฮไลท์ ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ 1 ครั้ง
• สปำเกตตี้เส้นสดซอสไส้กรอกและทรัฟเฟลิ
• ซุปเห็ดทรัฟเฟลิ
• ซุปซีฟูด้สไตล์ลิโวเนส
• เนือ้วำกวิสไตลท์สัคนั เสริฟ์พรอ้มสลัดรอ็คเกต็
  และพำเมซำนชสี
• ล่ำเตียง
• กุ้งแม่น�้ำเผำเสิร์ฟพร้อมสะเดำและน�้ำปลำหวำน
• เนื้อเค็มต้มกะทิ
• แกงรัญจวนกระดูกหมูอ่อน

ราคาบุฟเฟต่์
• รำคำเพียง 1,980 บำท++ ต่อท่ำน
  (รวมเครื่องดื่ม น�ำ้อดัลม น�ำ้เปลำ่ กำแฟ ชำ เบียร์สดสงิห์ 
  และไวน)์
• เด็กอำยุ 6-11 ขวบ รำคำ 990 บำท++ ต่อท่ำน

FRIDAY NIGHT BUFFET บุฟเฟต่์มื้อค�่าวันศุกร์
TUSCANY VS AYUTTHAYA อาหารภาคกลาง ทัสคานี-อยุธยา



Gather with friends and family over a delicious 
lunch feast featuring international, Thai, and 
Italian favourites. The buffet at Ventisi includes 
unlimited helpings of seafood on ice, freshly 
sliced sushi & sashimi, appetisers and salads, 
homemade b reads ,  de l i c i ous  soups , 
mouthwatering mains including meat and fish 
specialties with an array of side dishes and 
garnishes, roasted classics, and a wide selection 
of international cheeses, homemade desserts, 
pastries and desserts.

• Every Monday - Saturday

Buffet prices:
• Adults: THB 1,155++ per person (excluding beverages)
• Children (6-11): THB 578++ per person

Additional drinks packages:
• THB 149++ (free-flow soft drinks, water, coffee and tea)
• THB 299++ (free-flow soft drink, water, coffee, tea 
  and draught Singha beer)
• THB 699++ (free-flow soft drink, water, coffee, tea, 
  draught Singha beer and wine selections)

จดัหนกัจดัเตก็บับฟุเฟต่อ์ำหำรนำนำชำตมิือ้กลำงวนัทกุวัน ที่ 
หอ้งอำหำรเวนติซ ีชัน้ 24 พรอ้มเตม็อิม่กบัสำรพันเมนูอำหำร
ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกสรร โดยเชฟแอนเดรยี มอนเทลลำ หวัหนำ้ 
พ่อครวัใหญ ่ไดคั้ดสรรวตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุจำกทกุมมุโลก

สุดยอดเมนูซิกเนเจอร์ทั้งอิตำเลียน-ไทย และอำหำร
นำนำชำติ อำทิ มุมซีฟูด้ออนไอซ์ กั้งกระดำน กุ้งแม่น�้ำ  
หอยแมลงภูแ่ละกุง้ ซชูแิละซำชมิินำนำชนดิ รวมถงึอำหำร
อิตำเลียนและอำหำรไทย แฮมนำนำชนิด สลัดต่ำงๆ ซุป 
ให้คุณเลือกลิ้มลอง พร้อมตื่นตำตื่นใจไปกับชีส รวมถึง 
ของหวำนนำนำชนดิ

• ทกุวนัจนัทร ์- วนัเสำร์

ราคาบฟุเฟต่์
• รำคำเพียง 1,155 บำท++ตอ่ทำ่น (ไมร่วมเครือ่งดืม่)
• เดก็อำย ุ6-11 ขวบ รำคำ 578 บำท++ ตอ่ท่ำน

แพ็คเกจเครือ่งดืม่เพ่ิมเตมิ
• 149 บำท++ (น�ำ้อดัลม น�ำ้เปลำ่ กำแฟ และชำ)
• 299 บำท++ (น�ำ้อดัลม น�ำ้เปลำ่ กำแฟ ชำ และเบียร์สดสงิห์)
• 699 บำท++ (น�ำ้อดัลม น�ำ้เปลำ่ กำแฟ ชำ เบียร์สดสงิห์ 
 และไวน)์

INTERNATIONAL LUNCH BUFFET อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

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

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

Opening Hours:
Daily 12:00 - 15:00 hrs.

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 12:00 - 15:00 น.

ON MONDAY - SATURDAY มื้อกลางวัน วันจันทร์ถึงวันเสาร์


