
ROBERTO GONZALEZ ALONSO 
UNO MAS PRESENTS NEW SPANISH CHEF

From a young age, Chef Roberto Gonzalez Alonso was 
fascinated by the meals his mother prepared and was 
always eager to try new things. As a student and then 
apprentice chef, he fully immersed himself in the world 
of gastronomy. For him, the kitchen is a place of magic, 
where flavours, textures, and presentation come 
together to create something exceptional.

With a background in Spanish-style bistros, tapas and 
Michelin star restaurants in Spain and United Kingdom, 
Chef Roberto brings a wealth of experience to UNO MAS 
and the rooftop bars at Centara Grand at Centralworld. 
He has worked at several renowned establishments such 
as El Puerto in Bristol, El Cambio de Tercio in Chelsea, 
Sinsombrero, Casa Gades, Sexto, Txirimiri and the three 
Michelin star restaurant, Diverxo in Madrid.

Chef Roberto’s passion for traditional and contemporary 
Spanish cuisine allows him to bring a new wave of 
specialities to UNO MAS, elevating the menu to new 
heights.

เมื่อครั้งยังเด็ก เชฟโรแบร์โต้ กอนซาเลช อลอนโซ หลงใหลใน
อาหารที่คุณแม่ของเขาเป็นคนท�าอาหารให้ และมักกระตือรือร้นที่จะ
ลองส่ิงใหม่ๆ ในตอนที่เขาเป็นนักเรียนและเชฟฝึกหัด เขาจึงม ี
ความสุขในโลกแห่งการท�าอาหารอย่างเต็มที่ ส�าหรับเขาแล้ว 
หอ้งครวัคอืสถานทีม่หัศจรรยท์ีซ่ึง่มีทัง้รสชาติ เนือ้สัมผสัของอาหาร 
และการน�าเสนอที่น�ามารวมกันเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสิ่งพิเศษ
ขึ้นมา

เชฟโรแบรโ์ต้ มปีระสบการณ์มากมายจากร้านอาหารสไตลส์เปนและ
ทาปาส และร้านมิชลินสตาร์ในสเปน และสหราชอาณาจักรที่มี 
ชือ่เสยีงหลายแห่ง เช่น รา้น El Puerto ในบรสิโตล, รา้น El Cambio 
de Tercio ในเชลซ,ี รา้นอาหาร Sinsombrero, รา้น Casa Gades 
Sexto และร้าน Txirimiri ในต�าแหน่งหัวหน้าพ่อครัวและหัวหน้า 
พ่อครัวใหญ่ รวมทั้งมีประสบการณ์การท�างานร้านอาหารระดับ 
มิชลินสตาร์ 3 ดาว ร้าน Diverxo

ด้วยความหลงใหลในอาหารสเปนแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เชฟ 
โรแบรโ์ต ้ด�ารงต�าแหนง่หัวหนา้พ่อครวัห้องอาหารอโูนมาส ท�าใหเ้ขา
สามารถเป็นเชฟรุ่นใหม่ท่ีจะมายกระดับอาหารสเปนให้ห้องอาหาร 
อูโนมาสสูงขึ้นไปอีกระดับ
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WEEKDAY SET LUNCH
AT UNO MAS

Looking for a delicious lunch spot? Come to UNO MAS 
and treat yourself to our Spanish 3-course set menu, 
featuring the mouth-watering creations of our talented 
new Spanish Chef Roberto Gonzalez Alonso. Satisfy your 
cravings with a delectable selection of starters, main 
courses and desserts, all crafted to perfection with the 
freshest and most flavourful ingredients. Immerse 
yourself in the warm and inviting atmosphere of our 
restaurant and enjoy a lunch experience that’s sure to 
leave a lasting impression. 

At a special price of THB 690++ per person includes 
drinking water and a soft drink.

Add THB 100++ and get a beer “caña” or a sangria or 
a glass of Spanish white or red wine.

ชวนคุณมาเปลีย่นบรรยากาศกับเซตเมนอูาหารมือ้กลางวนัสไตลส์เปน 
และเต็มอิม่กบัสดุยอดเมนทูีร่งัสรรคโ์ดย เชฟโรแบรโ์ต ้ กอนโซเลซ 
หัวหน้าพ่อครัวชาวสเปนประจ�าห้องอาหารอูโนมาส กับวัตถุดิบ
คุณภาพเยี่ยมที่ใช้ในการปรุงอาหารทุกจานล้วนส่งตรงจากสเปน  
ที่คัดสรรมาเพ่ือเพ่ิมอรรถรสให้กับอาหารกลางวันแสนอร่อยใน 
ช่วงเวลาพักอันแสนจ�ากัดให้กับคุณโดยเฉพาะ พร้อมเพลิดเพลิน 
ไปกบัววิมหานครระฟา้ และในแตล่ะสปัดาหเ์ชฟจะรงัสรรคเ์มนใูหม่ๆ  
หลากหลายใหท้กุคนไดล้ิม้ลอง

เซตเมนู 3 คอร์ส ราคา 690++ บาท ต่อท่าน รวมน�้าดื่มและ 
ซอฟดริ้งค์ 1 แก้ว

หรือเพ่ิม 100 บาท++ ต่อท่าน รับเบียร์ "คานา" หรือแซงเกรีย หรือ
ไวน์ขาว หรือไวน์แดง 1 แก้ว ต่อท่าน
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OPENING HOURS: Monday - Friday 12:00 - 15:00 hrs. เวลาเปิด - ปิด: วันจันทร์ - วันศุกร์ 12:00 - 15:00 น.

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


