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NEW
SUNDAY BRUNCH

EVERY SECOND SUNDAY  
OF THE MONTH

THB 1,890++ PER PERSON 
12.00 - 15.00  hrs

On every second Sunday of each month, our Culinary 
team brings all cuisines & flavors that we offer at The 
World restaurant Centara Grand at CentralWorld.

You will have the opportunity to taste signature dishes 
from our Chinese restaurant - Dynasty, Spanish & 
Mediterranean restaurant - UNO MAS, French Bistro - 
Red Sky, Rooftop Bars - Red Sky Bar & CRU Champagne 
Bar and also from our Bakery & Pastry shop - Zing. 

In addition, we offer you a selection of Indian, Japanese 
and Thai dishes plus a unique variety of the freshest 
seafood on ice such as Alaska king crab, Maine Lobster, 
Shrimp rosemary, Manila clams and fresh oysters. 

All this is served from 12.00 - 15.00hrs. together with 
a free-flow beverage package that includes International 
white & red wines.

Opening hours: 12.00 - 15.00 hrs.

**Above price is not applicable 
during Festive season 2019!

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
มื้อสายวันอาทิตย์

ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของแต่ละเดือน

ราคา 1,890 บาท++ / ท่าน
เวลาเปิด-ปิด : 12.00 น. – 15.00 น.

พลิกโฉมซันเดย์บรั้นช์แบบใหม่ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของแต่ละเดือน ที่
ห้องอาหารเดอะเวลิด์ บฟุเฟ่ต์นานาชาต ิชัน้ 24 คบัคัง่ไปด้วยอาหาร
นานาชาติกว่า 100 รายการที่พรีเมียมมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น
อาหารชาตไิหนๆ กร็วบรวมมาไว้หมดทีน่ีท่ีเ่ดยีว หลากหลายสเตชัน่ 
อาหาร เริ่มต้นจากโซน ซีฟู้ดออนไอซ์ เมนล็อบสเตอร์ ขาปูอลาสก้า 
กุ้งแม่น�้า หอยแมลงภู่ออสเตรเลีย หอยนางรม โคลท์คัทจากทั่วทุก
มุมโลก ชีสกว่า 9 ชนิด เทอร์รีนและสลัดหลากเมนู สเตชั่นอาหาร
ญ่ีปุ่นแน่นไลน์ ไลฟ์พาสต้าสเตชัน่ มมุคาร์ฟวิง่สเตชัน่ และเมนไูฮไลท์
ทีท่กุท่านห้ามพลาดเป็นอนัขาด ไลฟ์คกุกิง้สเตชัน่ทีจ่ะมาปรงุอาหาร
จานต่อจาน โดยเสิร์ฟเมนูของห้องอาหารเรดสกาย สไตล์ยุโรป และ
ห้องอาหารอูโนมาส สไตล์สเปน นอกจากนี้เรายังมีเมนูทานเล่นและ
ซุ้มอาหารพิเศษให้เลือกอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยขบวนขนมหวาน
หลากเมนู 

พร้อมเสิร์ฟเต็มที่ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม พร้อมเครื่องดื่มทั้ง
ไวน์แดง ไวน์ขาว และอื่นๆ ไม่อั้น

เวลาเปิด - ปิด: 12.00 น. - 15.00 น.

**ราคาข้างต้นไม่ใช่ราคาบฟุเฟ่ต์ช่วงเทศกาล 2562!

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



NEW YEAR’S EVE – 
GRAND DINNER BUFFET

31 DECEMBER 2019

This year, the Culinary team of our Chinese restaurant 
“Dynasty” and of our International restaurant 
“The World” are teaming up to bring you an 
unforgettable night on the 31 December 2019
Come and enjoy an endless selection of signature 
dishes all presented to you as part of one sumptuous 
buffet! 

The selection will include a variety of fresh seafood on 
ice, sushi & sashimi, Chinese & International appetizers 
and salads, soups, home-baked breads, live stations 
with mouthwatering meat carvings, Cantonese 
wok-fried and roast classics, Thai favorites, Indian 
delicacies, Mediterranean delights, a wide selection of 
cheeses and an array of desserts, pastries and sweets. 

All of this will be accompanied by a selected beverage 
package and live entertainment!

THB 2,999++ per person
including beverage package

Opening hours: 18.30 - 22.30 hrs.

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ – 
แกรนด์ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์

31 ธันวาคม 2562

ปีนี้ ทีมพ่อครัวประจ�ำห้องอำหำรจีนไดนำสตี้ และทีมพ่อครัวประจ�ำ
ห้องอำหำรนำนำชำติ จับมือกันร่วมท�ำอำหำรให้มื้อคืนส่งท้ำยปี
เก่ำ ต้อนรับปีใหม่ของคุณน่ำจดจ�ำ ละลำนตำไปกับอำหำรกว่ำ 
100 ไอเทม คัดสรรมำให้คุณเป็นพิเศษส�ำหรับค�่ำคืนที่ 31 
ธันวำคมนี้เท่ำนั้น

อำหำรเรียงรำยมำกมำย ทั้งซีฟู้ดออนไอซ์  ซูชิ ซำชิมิ อำหำรจีน
และอำหำรนำนำชำติ สลัด ซุป ขนมปังโฮมเมด ไลฟ์สเตชั่นพร้อม
กับสเตชั่นคำร์ฟวิ่งเนื้อต่ำงๆ อำหำรจีนกวำงตุ้งทั้งแบบผัด ทอด
และย่ำงแบบสไตล์ดั้งเดิม อำหำรไทย อำหำรอินเดีย อำหำรสเปน
เมดิเตอร์เรเนียน ชีสหลำกชนิดและของหวำนหลำกหลำยสไตล์ให้
เลือกรับประทำน

ทั้งหมดนี้มำพร้อมกันเครื่องดื่มไม่อั้น และวงดนตรีสด
รำคำเพียง 2,999 บำท++ ต่อท่ำน

เวลำเปิด - ปิด : 18.30 น. - 22.30 น.

Book now till 11 November 2019
and receive a 15% discount
*Subject to availability  *Conditions apply

พเิศษ เพียงจองก่อนวันที ่11 พฤศจกิายนน้ี
รบัส่วนลด 15%
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Terms and conditions apply. All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

NEW YEAR'S EVE 
EARLY BIRD
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29 SEPTEMBER - 7 OCTOBER 2019
Thailand’s vegetarian, or “Jay” festival marks the period when on purifies 
the body and mind by abstaining from meat and animal product.

This nine-day meat-free Chinese festival is celebrated by Thais with and 
without Chinese ancestry. Also known as the Nine Emperor Geos Festival, it 
occurs during the ninth lunar month of the Chinese calendar year. 

• Spicy hot & sour mixed mushroom soup
• Deep-fried taro
• Green vegetable curry in coconut milk
• Stir-fried mixed vegetables
• Fried noodles with vegetables
..and many more! 

 
• Double-boiled mushroom & fried bean curd clear soup
• Bean curd Shanghai-style
• Steamed stuffed cabbage with vegetarian brown sauce
• Fried Chinese noodles with vegetables
• Steamed Shimeji dumplings 
…and many more! 

29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2019
เทศกาลถือศีลกินเจเป็นช่วงเวลาชำาระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการละเว้นการกินเนื้อ
สัตว์ทุกชนิด ตลอดระยะเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคมนี้ โดยมีห้อง
อาหารเดอะเวิลด์และห้องอาหารไดนาสตี้ร่วมเทศกาลถือศีลกินเจนี้

• ต้มยำาเห็ดรวม
• เผือกทอด
• แกงเขียวหวานผัก
• ผัดผักรวม
• ผัดไทยเจ
และเมนูอื่นๆ

• ซุปใสมังกรลอยฟ้า
• เต้าหู้ผัดสไตล์เซี่ยงไฮ้
• กะหล่ำาปลีสอดไส้น้ำาแดง
• ผัดหมี่เจสไตล์กวางตุ้ง
• เห็ดชิเมจินึ่ง
และเมนูอื่นๆ
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Terms and conditions apply. All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

FESTIVAL
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