
TASTE DYNASTY'S FRESH, 
HAND-PULLED 'LA MIAN'

NOODLES FROM CHINA

บะหมี่เส้นสด 
สไตล์กวางตุ้ง

ห้องอำหำรจีน 'ไดนำสตี้'

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

Fresh hand-pulled ‘la mian’ - a Chinese delicacy 
made from soft dough and served up piping hot 
with a soft & chewy consistency.

Using the same centuries-old (and relatively 
time-consuming) technique of stretching, kneading 
and hand-slicing the flour-based dough, Dynasty’s 
master noodle makers serve them up either ‘dry’ 
(without soup), charcoal roasted or in a fragrant 
broth.

Look out for special items on our menu including;

• Steamed live river prawn with La Mian and Sichuan 
sauce 
• Thinly sliced Wagyu beef La Mian “Hong Kong” style 
•  "Char siew" charcoal roasted BBQ lacquered pork
• "Ma La" spicy numbing Sichuan pepper sauce                

either for lunch or dinner at Dynasty restaurant.

ขอเชิญคนรักเมนูเส้นๆ มาร่วมพิสูจน์ความอร่อยของบะหมี่ 
เส้นสดเคล็ดลับความอร่อยจากเชฟก้องซุ่น แซ่เลี่ยง กับหลาก
เมนูการันตีความสดใหม่ชามต่อชาม สูตรลับความอร่อยอยู่ที่
เส้น ด้วยเทคนิคการรีด นวด กด จนเข้าที่ ใช้แป้งแบบวันต่อ
วัน เพ่ือให้ได้บะหมี่เส้นสดขนาดบางก�าลังดี เหนียวนุ่ม อร่อย
มีหลากเมนูให้คุณได้เลือกชิม อาทิ
• บะหมี่กุ้งแม่น�้าซอสเสฉวน
• บะหมี่เนื้อวากิวสไตล์ฮ่องกง
• บะหมี่หมูแดง
• บะหมี่ซอสหม่าล่า
 และเมนูอื่นๆ อีกมากมายที่คนกินเส้นไม่ควรพลาด



IT’S MOONCAKE TIME 
FROM NOW  -  1 OCTOBER 2020

เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์
วำงจ�ำหน่ำยแล้ววันนี้ - 1 ตุลำคม 2563

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

Celebrate the Chinese Mid-Autumn Festival, the 
season of giving and sharing, by treating yourself 
or loved ones to a box of our modern delectable 
mooncakes!

We have 5 flavours of mooncakes to choose from 
available in 1 to 4 piece box sets:

• Monthong Durian with Salted Egg
• Lotus Seeds with Salted Egg
• Jujube with Salted Egg
• Mixed Nuts with Salted Egg
• Custard

LITTLE MOON box set: (1 piece) at THB 118 net
MOON FLOWER box set: (4 pieces) at THB 988 net

Our mooncakes are now available at Zing (G floor) 
and Dynasty (24th floor) at Centara Grand at
CentralWorld.

เทศกาลไหว้พระจันทร ์พรอ้มสง่มอบมนูเค้กส�าหรับคนส�าคญัของ
คณุเพ่ือเสรมิสริมิงคลในชีวิต แสดงถึงความรกั ความปรารถนา
ด ีและความเคารพรกัตอ่ผู้รบั

มใีห้เลอืกมากถงึ 5 รสชาติ:

• ทเุรียนหมอนทองไขเ่ค็ม
• เมด็บวัไขเ่ค็ม
• พุทราจนีไขเ่คม็
• โหงวยิง้ไข่เคม็
• คสัตารด์

กลอ่งเสีย้วจนัทร ์พรอ้มมนูเคก้ (1 ชิน้) ราคา 118 บาทสทุธิ
กลอ่งชมจนัทร ์พรอ้มมนูเคก้ (4 ชิน้) ราคา 988 บาทสทุธิ

สัง่ซือ้ไดที้ ่ซงิก์ เบเกอรี ่ชัน้ G และหอ้งอาหารไดนาสตี้
ชัน้ 24


