
FLYING DUTCHMAN
CONTINUES

56 levels above the crowd, Red Sky Bar unveils the most 
traditional Dutch aperitive 

“BITTERBALLEN & HEINEKEN”

Discover the combination of these rich veal meatballs 
and mustard paired with a choice of Heineken Classic 
or non-alcoholic Heineken 0.0

SPECIAL PACKAGE

4 bottles of ice cold Heineken
8 juicy veal meat balls "Bitterballen"
THB 1,250++/set 
Happy hour: 16.00 - 17.00 hrs THB 999++/set

RED SKY HAPPY HOUR
Everyday

16.00 - 17.00 hrs

Buy 1 get 1 free on drinks and snacks.

Opening hours: 16.00 - 01.00 hrs

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

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

ดื่มเบียร์ไฮเนเก้น
สไตล์ชาวดัตช์

โปรโมชั่นใหม่ ที่เรดสกายบาร์ ชั้น 56 กินและดื่มสไตล์ชาวดัตช์แบบ
ดั้งเดิม

"บิทเทอร์บัลแลนและเบียร์ไฮเนเก้น"

ค้นพบส่วนผสมที่ลงตัวของมีทบอลเนื้อลูกวัวเสิร์ฟพร้อมซอส
มสัตาร์ด และเครือ่งดืม่เบียร์ไฮเนเก้นคลาสสคิ หรอืจะเลือกด่ืมพร้อม
เบียร์ไฮเนเก้น 0% แอลกอฮอล์

แพ็กเกจพิเศษ 
 

เบียร์ไฮเนเก้น 4 ขวด
มีทบอลเนื้อลูกวัวสไตล์ชาวดัตช์ 8 ลูก
ราคาเพียง 1,250 บาท++/เซ็ท
Happy hour: 16.00 - 17.00 น. ราคา 999 บาท++/เซ็ท

RED SKY HAPPY HOUR
ทุกวัน

16.00 - 17.00 น.

1 แถม 1 เพียงสั่งเครื่องดื่มหรือของทานเล่น 

เวลาเปิด-ปิด: 16.00 - 01.00 น.



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

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

MEET CHEF CHRISTIAN HAM 
& HIS TEAM

From his Alsatian origins, Chef Christian Ham has started 
his career in the kitchen of the most famous 3-Star 
Michelin restaurant of the region “Au Crocodile”. He has 
worked in the most prestigious kitchens in the French 
capital, Paris, before travelling around the globe 
managing different kitchens for Joël Robuchon.

SEAFOOD , CABBAGE
AND CAVIAR BUTTER SAUCE

His roots and culinary expertise gave him the idea to 
create this dish full of flavors and precise firing. Based 
on a traditional slow-cooked wine and fat fermented 
cabbage with steamed potatoes, the dish is served with 
an assortment of seared Tiger Prawn, Scallop, Pike Perch 
and Salmon accompanied by a butter caviar sauce.

Come and enjoy it from 11.30 to 23.30 hrs on our 
terrace overlooking the city from the 55th floor.

พบกับเชฟคริสเตียน แฮม 
และลูกทีม

เชฟคริสเตยีน แฮม ชาวฝรัง่เศส บ้านเกดิอยูเ่มอืงอาลซสั เขาเริม่เส้น

ทางการเป็นพ่อครวัโดยการเรยีนรูจ้ากหนึง่ในร้านมชิลิน 3 ดาวทีม่ชีือ่

เสยีงมากทีส่ดุในภมูภิาค ร้าน “Au crocodile”. หลงัจากน้ันเขาได้มี

โอกาสท�างานทีเ่มอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส กรงุปารสี และยงัมี

โอกาสได้ร่วมงานกบั Joël Robuchon ซึง่ท�าให้เขาได้เดนิทางไปยงั

ประเทศต่างๆ เพ่ือบรหิารจดัการครวั ณ สถานทีต่่างๆ

ซีฟู้ด กะหล�่าปลี 
และซอสเนยคาเวียร์

พื้นเพของเชฟคริสเตียน และประสบการณ์การท�าอาหารของเขา 

ท�าให้เขามีความคิดในการสร้างเมนูใหม่ๆ เสมอ ซ่ึงครั้งนี้เชฟภูมิใจ

น�าเสนอเมนูใหม่ โดยใช้เทคนิคดั้งเดิมสไตล์ฝรั่งเศส slow cooked 

wine และใช้ผักกระหล�่าปลีหมักกับมันฝร่ังนึ่ง เสิร์ฟพร้อมกับ กุ้ง

ลายเสือ หอยเชลล์ ปลาไพค์เพิร์ท ปลาแซลมอน และซอสเนย 

คาเวียร์

ลิ้มลองเมนูใหม่และชมวิวเมืองกรุงเทพ ได้ที่ ห้องอาหารเรดสกาย 

ชั้น 55 ตั้งแต่ 11.30 น. - 23.30 น. ทุกวัน



ON TOP OF THE WORLD
LUNCH MENU 

BY CHEF CHRISTIAN HAM
FROM 11.30 TO 14.30 HRS

Périgourdine Salad
or

Salmon Tartare
or 

Crustacean Bisque with Crème Fraîche
* * * *

Pan-Seared Snowfish with Mini Ratatouille Salad 
or 

Charred Fillet of Salmon
or 

Beef Tenderloin
or

Roasted Baby Chicken
* * * *

Artisan Cheese
* * * *

Amalfi Lemon - Seven Textures
or

Chocolate Bar

2 courses THB 855++
3 courses THB 1,055++
4 courses THB 1,255++

A la carte dishes are also available

Opening hours: 11.30 - 01.00 hrs

ชมท้องฟ้าสดใสยามบ่าย
เซ็ทเมนูมื้อกลางวัน 

โดยเชฟคริสเตียน แฮม
เวลา 11.30 - 14.30 น.

สลัดเพอร์ริกัวดีน
หรือ

แซลมอนทาร์ทาร์
หรือ

ซุปครัสเตเชียนกับครีม
****

ปลาหิมะเซียเสิร์ฟพร้อมสลัดมินิราตาตูย
หรือ

ปลาแซลมอนย่าง
หรือ

เนื้อสันใน
หรือ

ลูกไก่ย่าง
* * * *
ชีสรวม
* * * *

เลมอน 7 สไตล์จากเมืองอามาลฟี
หรือ

ช็อกโกแลตบาร์

2 คอร์ส ราคา 855 บาท++
3 คอร์ส ราคา 1,055 บาท++
4 คอร์ส ราคา 1,255 บาท++

เมนูอาหารจานเดียวสามารถสั่งได้ตามปกติ

เวลาเปิด-ปิด: 11.30 - 01.00 น.

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

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



ROOFTOP FESTIVE
CELEBRATION

31 DECEMBER 2019

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 

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

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

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

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

ฉลองวันปีใหม่
ห้องอาหารรูฟท็อป

31 ธันวาคม 2562

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

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

เรดสกายบาร์ ชั้น 56
เค้าท์ดาวน์ปาร์ตี้
วงดนตรีสดและดีเจ
ค่าเข้าเพียง 3,500 บาทสุทธิ ต่อท่าน
พร้อมรับแชมเปญแกรนด์กอร์ดองบรูต 1 แก้ว
ปาร์ต้ีสงัสรรค์ ให้คณุวาดลวดลายลีลาการเต้นได้เตม็ที ่(ไม่มทีีน่ั่ง)
เวลาเปิด – ปิด : 19.00 น. – 02.00 น.

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

ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 21.00 น. จองแพ็กเกจพิเศษ 
เพื่อเพลิดเพลินกับเมนูอาหารจานเดียว

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

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

Book now till 11 November 2019  
and receive a 10% discount
*Subject to availability  *Conditions apply

NEW YEAR'S EVE 
EARLY BIRD

พเิศษ เพยีงจองก่อนวันที ่11 พฤศจกิายนน้ี
รบัส่วนลด 10%
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