CHAMPAGNE
AND OYSTERS

แชมเปญ
และหอยนางรม

G.H. MUMM 6 CHAMPAGNE

แชมเปญ จี.เอช.มุม 6

CRU Champagne Bar just launched its new Champagne
exclusivity for the whole of Thailand: G.H. Mumm 6
Champagne.

เมื่อไม่นานมานี้ ครูแชมเปญบาร์ เปิดตัวแชมเปญเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่
เดียวประเทศไทย แชมเปญ จี.เอช.มุม 6 ซึ่งให้รสสัมผัสที่สดชื่น ของ
แชมเปญ Pinot Noir-based ที่หมักในขวดเป็นเวลากว่า 6 ปีและยัง
หมักไวน์ในถังไม้โอ๊คเป็นเวลากว่า 8 เดือน

Discover the unique freshness and maturity of a Pinot
Noir-based Champagne aged in the bottle for 6 years and
rejuvenated with a special dosage aged 8 months in oak.

ซึ่งเราได้จับคู่ทั้งแชมเปญและหอยนางรมหลากหลายแบบให้ท่านได้
เลือกทานจากทั่วโลก!

It's the perfect combination to go with our large selection
of freshly-shucked oysters sourced from around the world!

WORLD OF OYSTERS

ประเภทหอยนางรม

RAW
Japan - Miso and soba noodle
Brazil - Caipirinha
Peru - Tiger milk and chili

แบบสด
สไตล์ญี่ปุ่น - ซอสมิโซะและเส้นโซบะ
สไตล์บราซิล - ไคปิริญย่า เครื่องดื่มประจ�ำชาติของบราซิล
สไตล์เปรู - นมและพริก

COOKED
Italy - Ravioli, tomato sauce and lemon foam
France - Leek and Hollandaise sabayon
England - Homemade tomato sauce and bacon
America - Spinach and Parmesan cheese

แบบปรุงสุก
สไตล์อิตาลี - ราวิโอลี ซอสมะเขือเทศและโฟมมะนาว
สไตล์ฝรั่งเศส - ต้นหอม ซอสฮอลเลนเดส ซาบายอง
สไตล์อังกฤษ - โฮมเมดซอสมะเขือเทศและเบคอน
สไตล์อเมริกา - ผักโขมและชีสพาร์เมซาน

Opening hours: 17.00 - 01.00 hrs

เวลาเปิด - ปิด: 17.00 - 01.00 น.

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

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

Champagnecru.com

NEW YEAR'S EVE
EARLY BIRD
Book now till 11 November 2019
and receive a 10% discount
*Subject to availability *Conditions apply

พิเศษ เพียงจองก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้
รับส่วนลด 10%

ROOFTOP FESTIVE
CELEBRATION

ฉลองวันปีใหม่
ห้องอาหารรูฟท็อป

UNO MAS, 54 floor
SPANISH SURF & TURF CELEBRATION
Spanish Surf & Turf Celebration
Grand seafood on ice counter
Gourmet tapas counter
Made to order “all you can eat” gourmet main courses
THB 9,999++ per person with free flow G.H. Mumm
Cordon Rouge Magnum and premium beverages
PLUS complimentary entry to Red Sky Bar
(for the first 100 bookings ) 19.00 - 23.30 hrs

อูโนมาส ชั้น 54
เซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟสไตล์สเปน
แกรนด์ซีฟู้ดออนไอซ์
มุมทาปาส
เมนูจานหลักเสิร์ฟร้อนจากครัวแบบไม่อั้น
ราคา 9,999 บาท++ ต่อท่าน ฟรีโฟล์วแชมเปญ จี.เอช. กอร์ดอง
รูจ แม็กนัมและเครื่องดื่มพรีเมียมต่างๆ
พิเศษส�ำหรับ 100 ท่านแรกที่จองเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟสไตล์สเปน
สามารถขึ้นชมวิวที่เรดสกายบาร์ชั้น 56
ได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 23.30 น.

RED SKY, 55 floor
8-COURSE GALA DINNER
A complimentary bottle of G.H. Mumm Grand Cordon
Brut per couple
Party flavors, live music and DJ
THB 16,555++ per person / 19.00 - 02.00 hrs

ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55
กาล่าดินเนอร์ 8-คอร์ส
รับฟรีแชมเปญ จี.เอช.มุมแกรนด์กอร์ดองบรูต 1 ขวด
ส�ำหรับ 2 ท่าน
ดนตรีสดและดีเจขับกล่อมยาวค�่ำคืน
ราคา 16,555 บาท++ / ท่าน เวลาเปิด-ปิด : 19.00 น. - 02.00 น.

RED SKY BAR, 56 floor
COUNT DOWN PARTY
Live big band and DJ
Entrance fee at THB 3,500 net per person
Including a glass of G.H. Mumm Grand Cordon Brut &
party flavors
This is a standing & dancing party (no seats)
19.00 - 02.00 hrs

เรดสกายบาร์ ชั้น 56
เค้าท์ดาวน์ปาร์ตี้
วงดนตรีสดและดีเจ
ค่าเข้าเพียง 3,500 บาทสุทธิ ต่อท่าน
พร้อมรับแชมเปญแกรนด์กอร์ดองบรูต 1 แก้ว
ปาร์ตส
ี้ ง
ั สรรค์ ให้คณ
ุ วาดลวดลายลีลาการเต้นได้เต็มที่ (ไม่มท
ี น
่ี ง
ั่ )
เวลาเปิด – ปิด : 19.00 น. – 02.00 น.

CRU CHAMPAGNE BAR, 59 floor
GRAND COUNT DOWN PARTY
Entrance fee at THB 9,999++ per person
Including free flow of G.H. Mumm Grand Cordon Brut
DJ & party flavors / 22.00 - 02.00 hrs

ครูแชมเปญบาร์ ชั้น 59
แกรนด์เค้าท์ดาวน์ปาร์ตี้
ค่าเข้า 9,999 บาท++ ต่อท่าน
รวมแชมเปญ จี.เอช. มุมแกรนด์กอร์ดองบรูตไม่อั้น
ดีเจสร้างสีสันตลอดทั้งคืน เวลาเปิด - ปิด 22.00 น. - 02.00 น.

From 19.00 to 21.00 hrs enjoy our a la carte menu or
book in advance for special package

ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 21.00 น. จองแพ็กเกจพิเศษ
เพื่อเพลิดเพลินกับเมนูอาหารจานเดียว

31 DECEMBER 2019

31 ธันวาคม 2562

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

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

