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

ENERGI ZING 
Centara Hotels & Resorts is launching its “StayWell 
Programme”. The programme has three pillars - Live Well, 
Sleep Well & Eat Well.

With the last and by no means least important pillar, “Eat 
Well”, in mind, our Culinary team at Zing has created a 
new menu.

The menu features a selection of hot Asian breakfast 
dishes, farm fresh egg plates, a variety of Acai bowls, 
home-made energy balls & bars, healthy salads, classic & 
newly invented sandwiches & wraps, French-style Crepes, 
fresh fruits, a variety of freshly baked breads & pastries, 
homemade Italian gelato and range of new cakes. 

In addition, we will be serving hot & cold coffee/tea 
specialties, freshly squeezed juices and a selection of new 
signature smoothies full of the most powerful superfoods 
on the planet!

Opening hours: 07.00 - 21.00 hrs 

เตมิพลงัที ่ZING
โรงแรมและรีสอร ์ทในเครือเซ็นทารา เป ิดตัว “StayWell 
Programme” โปรแกรมทีป่ระกอบไป 3 ปัจจยัหลกั Live Well, Sleep 
Well & Eat Well หรือ อยู่ดี นอนดีและทานดี โดยสิ่งที่ส�าคัญที่สุด 
คือ Eat well หรือการเลือกทานแต่อาหารดีๆ ที่มีประโยชน์ ซึ่งทีม
เชฟของซิงกเ์บเกอรี่ ไดส้รรสร้างเมนใูหมส่�าหรับคนรกัสุขภาพให้ได้
ลิ้มลอง

เมนูใหม่ของซิงก์เบเกอรี ่มใีห้ท่านเลอืกต้ังแต่อาหารเช้าสไตล์เอเชยีน 
หลากหลายเมนไูข่ บรรดาอาซาอโิบล์ว เอเนอร์จบีอล เอเนอร์จบีาร์ 
สลดัต่างๆ คลาสสคิแซนด์วชิ แซนด์วิชแรพ็ อาหารสไตล์ฝรัง่เศส ไม่
ว่าจะเป็นเครป เค้ก เบเกอรี ่ขนมปัง และไอศกรมีเจลาโต้โฮมเมดสไตล์
อติาเลยีน และเค้กหลากหลายเมนแูละรสชาติ

เท่าน้ันยงัไม่พอ เรายงัมบีรกิารชา กาแฟ ร้อนและเยน็ น�า้ผลไม้คัน้สด
และสมทูตีผ้ลไม้อกีมากมาย

เวลาเปิด-ปิด: 07.00 - 21.00 น.

Raspberry

Chocolate

Strawberry

Lemon

Pitstachio

Vanilla
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FRUIT MIXING 
CEREMONY KICKS OFF 

EARLY FESTIVE 
CELEBRATIONS 

Suthikiati Chirathivat (centre), Chairman of the Board, 
together with Thirayuth Chirathivat (3rd from right), Chief 
Executive Officer of Centara Hotels & Resorts and some of 
the hotel’s management team participating in the Fruit 
Mixing Ceremony that precedes Christmas every year at 
Zing Bakery, Centara Grand at CentralWorld.

A Stollen is the non-plus ultra Christmas bread that only 
gets better with age.

It is a traditional German Christmas treat made of yeasted 
bread loaded with brandy & rum soaked dried fruit and 
marzipan, then drowned in pure butter and showered with 
powdered sugar. Our dried fruits are macerated in Havana 
Club rum and Martell Cognac today, months in advance to 
soak up all the goodness and infuse the dough.

In addition, we will also offer a selection of festive hampers 
& Christmas goodies!
Available at Zing as of December 2019

Opening hours: 07.00 - 21.00 hrs.

ธรรมเนียม
การบ่มผลไม้

ของชาวตะวันตก

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย  
ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมจัดกิจกรรม “Christmas 
Fruit Mixing Ceremony” ธรรมเนียมการบ่มผลไม้ของชาวตะวัน
ตกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของการท�าเค้กสโตเลน เพื่อใช้ในเทศกาล
คริสต์มาส ที่ก�าลังจะมาถึง ณ ซิงก์เบเกอรี่ ชั้น G โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

สโตลเลนเป็นขนมปังดัง้เดมิของเทศกาลครสิต์มาสตามธรรมเนยีม
ของชาวเยอรมัน ที่จะท�าสโตลเลนขึ้นมา โดยผสมขนงปังยีสต์  
ผลไม้อบแห้ง บรั่นดี เหล้ารัม มาร์ซิแพน และผสมเนยสด น�้าตาลผง 
หลงัจากนัน้ผสมเหล้าฮาวาน่าคลบั และมาร์เทล คอนยคั และหมกัทิง้
ไว้จนกว่าจะถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาส

ซึ่งท่านสามารถซื้อขนมคริสต์มาสประเภทต่างๆ หรือจะสั่งกระเช้า
ของขวัญเทศกาลปีใหม่ ได้ที่ร้านซิงก์ เบเกอรี่ ชั้น G ของโรงแรม

เวลาเปิด - ปิด: 17.00 น. - 21.00 น.
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