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The price is subject to 10% service charge and 7% government tax.

Italian food lovers rejoice! Ventisi offers a special deal 
on pizza and pasta on Mondays and Tuesdays. For just 
THB 590++ per person, you can indulge in your choice 
of pasta or pizza combo, along with a drink and dessert.

Pizza or Pasta
Of your choice

Homemade Tiramisu
Choice from 4 flavours
Pint of Draught Peroni

Italian Beer 
Or 

Glass of Italian Sparkling or white or red wine 

PASTA
Spaghetti Vongole

Mozzarella Ravioli, Tomato Sauce, Italian Basil
Tagliolini with White Truffle Sauce

Rustic Spaghetti with Sausage Ragu and Truffle
Pappardelle with Wagyu Beef Cheeks

PIZZA
Hawaiian

Calabria (Pepperoni)
Margarita

Boscaiola (Ham and Mushrooms)
Frutti di Mare

ไม่จ�าเป็นที่ต้องทานอาหารอิตาเลียนวันหยุดสุดสัปดาห์เสมอไป  
หอ้งอาหารเวนตซิขีอน�าเสนอเมนพิูซซา่หลากหลายหนา้สตูรตน้ต�ารบั
จากอิตาล ีอบจากเตาสดๆ ร้อนๆ หรอืเมนพูาสตา้ทีท่�าเสน้ขึน้มาเอง 
โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา น�ามาทานร่วมกันกับโฮมเมดทีรามิสุ
ทีม่ใีห้เลอืกถงึ 4 ชนดิ และเครือ่งดืม่ทีน่�ามาให้ท่านเลอืกดืม่ได้ตามใจ
ชอบในราคา 590 บาท++ ต่อท่าน
 

พิซซ่าหรือพาสต้า
(เลือก 1 ชนิด)

โฮมเมดทีรามิสุ 4 ชนิด
(เลือก 1 ชนิด)

เพโรนี ดราฟท์เบียร์ 1 ไพน์
เบียร์อิตาเลียน

หรือ 
ไวน์อิตาเลียน 1 แก้ว

(สปาร์คกลิ้งไวน์, ไวน์ขาว หรือไวน์แดง)

เมนูพาสต้า
สปาเกตตี้ผัดหอยลาย

ราวิโอลีมอซซาเรลลากับซอสมะเขือเทศ
ทากลิโอลินีกับซอสทรัฟเฟลิขาว

สปาเกตตีกับไส้กรอกรากูและทรัฟเฟลิ
พัพพาร์เดลล์พาสต้ากับแก้มเนื้อวัววากิว

เมนูพิซซ่า
ฮาวายเอี้ยน
เปปเปอโรนี
มาร์การิต้า
แฮมและเห็ด

ซีฟูด้

PIZZA & PASTA NIGHTS
EVERY MONDAY AND TUESDAY

พิซซำ่และพำสตำ้
ม้ือค�่ำทกุวนัจนัทรแ์ละวนัองัคำร

OPENING HOURS: Every Monday - Tuesday 17:00 - 21:00 hrs. เวลาเปิด - ปิด: ทุกวันจันทร์ - อังคาร 17:00 - 21:00 น.
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Experience the ultimate truffle-themed buffet every 
Thursday at Ventisi. Besides the special dishes featuring 
black truffles, enjoy an abundance of fresh seafood on ice, 
appetisers, salads, house-made bread, hearty soups, and 
mouth-watering entrees. We have a selection of Thai and 
Italian favourites, along with a variety of cheese and 
desserts to satisfy your sweet tooth.

Highlights:
• Beef tenderloin Wellington with black truffle
• Homemade tagliolini with black truffle cream sauce
• Black truffle mushroom soup
• Beef cheeks with black truffle creamy sauce
• French fries with parmesan truffle dip

Buffet prices:
• Adults: THB 1,590++ per person (excluding beverages)
• Children (6-11): THB 795++ per person

Additional drink packages:
• THB 149++ (Free-Flow soft drinks, water, coffee and tea)
• THB 299++ (Free-Flow soft drink, water, coffee, tea 
  and draught Singha beer)
• THB 699++ (Free-Flow soft drink, water, coffee, tea, 
  draught Singha beer and wine selections)

อรอ่ยยกครวักบับฟุเฟต์่ไมอ่ัน้ในมือ้ค�า่วนัพฤหสับด ีกบัธมีเหด็ทรฟัเฟลิด�า 
ที่ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์  
ยกทัพความอร่อยอัดแน่นแบบจัดเต็ม ลิ้มรสความอร่อยสุดยอดเมน ู
ซิกเนเจอร์ทั้งอิตาเลียน-ไทย โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้า 
พ่อครวัใหญ ่ไดย้กวตัถดุบิชัน้เลศิจากทัว่ทกุมมุโลกหลากหลายเมนใูหค้ณุ
ไดอ้ิม่ไมอ่ัน้ อาท ิ มมุซฟูีด้ออนไอซ ์ กัง้กระดาน กุง้แม่น�า้ หอยแมลงภู่  
หอยนางรม ปูม้า กุง้, ซชูแิละซาชิมนิานาชนดิ, โคลด์คทั, สลัดบาร,์ ซุป, 
ชสีนานาชนดิ, พาสตา้, สปาเกตตี,้ อาหารไทย - อติาเลยีนนานาชนิด,  
ขนมไทย ขนมอบ เคก้หนา้ตา่งๆ ไอศกรมี ผลไมต้ามฤดกูาล และเมนูไฮไลท์
ของแตล่ะวนั จะไปกนิกบัแกง๊เพ่ือน คูร่กัหรอืกนิกบัครอบครวักฟ็นิแนน่อน

พบกับเมนูไฮไลท์
• เนื้อเทนเดอลอยด์เวลลิงตันกับทรัฟเฟลิด�า
• ทากลิโอลินีโฮมเมดกับครีมซอสทรัฟเฟลิด�า
• ซุปเห็ดทรัฟเฟลิ
• แก้มวัวกับทรัฟเฟลิด�าครีมซอส
• เฟรนช์ฟรายส์พาเมซานชีสทรัฟเฟลิดิพ

ราคาบุฟเฟต่์
• ราคา 1,590 บาท++ ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
• เด็กอายุ 6-11 ขวบ ราคา 795 บาท++ ต่อท่าน

แพ็กเกจเครื่องดื่ม
• ราคา 149 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ และชา)
• ราคา 299 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ ชา และเบียร์สดสิงห์)
• ราคา 699 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ ชา เบียร์สดสิงห์ 
  และไวน์)

BLACK TRUFFLE
THURSDAY NIGHT BUFFET

เห็ดทรฟัเฟิลด�ำ
บฟุเฟ่ตม้ื์อค�่ำวนัพฤหสับดี

OPENING HOURS: Daily 18:00 - 22:30 hrs. เวลาเปิด - ปิด: ทุกวัน 18:00 - 22:30 น.
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WAGYU
FRIDAY NIGHT BUFFET

เมนเูน้ือวำกิว
บฟุเฟ่ตม้ื์อค�่ำวนัศกุร์

Looking for the perfect way to kick off your weekend? 
Satisfy your cravings with a selection of specials at our 
Friday Night Wagyu Buffet! But that’s not all – our buffet 
also includes unlimited fresh seafood on ice, appetisers, 
salads, house-made bread, hearty soups, delicious main 
dishes (Thai and Italian classics), and a selection of cheese 
and desserts.

Highlights:
• Roasted wagyu rump 
• Wagyu beef teriyaki skewers 
• Wagyu beef Neapolitan braciola 
• Braised wagyu beef short rib
• Wagyu beef XO
• Tagliatelle with wagyu beef cheeks
• Wagyu beef lasagna

Buffet prices:
• Adults: THB 1,590++ per person (excluding beverages)
• Children (6-11): THB 795++ per person

Additional drink packages:
• THB 149++ (Free-Flow soft drinks, water, coffee and tea)
• THB 299++ (Free-Flow soft drink, water, coffee, tea 
  and draught Singha beer)
• THB 699++ (Free-Flow soft drink, water, coffee, tea, 
  draught Singha beer and wine selections)

อร่อยนอกบ้าน อิ่มแบบไม่อั้นในมื้อค�่าวันศุกร์ กับธีมเนื้อวากิว ที่ห้อง
อาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เย้ายวน
ใจกับอาหารหลากเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมลิ้มรสความอร่อยสุด
ยอดเมนูซิกเนเจอร์ทั้งอิตาเลียน-ไทย โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา 
หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ อาทิ มุมซีฟูด้ออนไอซ์ กั้งกระดาน กุ้งแม่น�้า  
หอยแมลงภู่ หอยนางรม ปูม้า กุ้ง, ซูชิและซาชิมินานาชนิด, โคลด์คัท, 
สลดับาร,์ ซปุ, ชสีนานาชนดิ, พาสตา้, สปาเกตตี,้ อาหารไทย - อติาเลยีน
นานาชนิด, ขนมไทย ขนมอบ เค้กหน้าต่างๆ ไอศกรีม ผลไม้ตามฤดูกาล 
และเมนูไฮไลท์ของแต่ละวัน ที่พร้อมรอให้คุณได้มาลิ้มลอง

พบกับเมนูไฮไลท์
• เนื้อสะโพกวากิวอบ
• เนื้อวากิวเทอริยากิเสียบไม้ย่าง
• เนื้อวากิวบราคิโอล่าสไตล์นาโปลี
• เนื้อวากิวตุ๋น
• เนื้อวากิวซอสเอ๊กซ์โอ
• ทากลิเตลเลกับแก้มวัววากิว
• ลาซัญญาเนื้อวากิว

ราคาบุฟเฟต่์
• ราคา 1,590 บาท++ ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
• เด็กอายุ 6-11 ปี ราคา 795 บาท++ ต่อท่าน

แพ็กเกจเครื่องดื่ม
• ราคา 149 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ และชา)
• ราคา 299 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ ชา และเบียร์สดสิงห์)
• ราคา 699 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ ชา เบียร์สดสิงห์
  และไวน์)

OPENING HOURS: Daily 18:00 - 22:30 hrs. เวลาเปิด - ปิด: ทุกวัน 18:00 - 22:30 น.
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Our delectable Argentinian-themed buffet at Ventisi is 
created to satiate your Saturday night cravings. The buffet 
boasts an array of delectable dishes featuring beef flown 
in directly from Argentina and prepared in various styles, 
limitless seafood on ice, appetisers, salads, soups, meat 
and fish mains, a diverse range of Italian and Thai favourites, 
as well as a variety of cheese and desserts to choose from.

Highlights:
• Fideos fresh tagliolini with white sausage ragu and truffle
• Pork loin pizzaiola
• Flank steak matambre 
• Morcillas
• Roasted tri tip green pepper sauce
• Cordero de las pampas/grilled lamb
• Pork cutlet Milanese
• Wagyu picanha
• Empanadas

Buffet prices:
• Adults: THB 1,590++ per person (excluding beverages)
• Children (6-11): THB 795++ per person

Additional drink packages:
• THB 149++ (Free-Flow soft drinks, water, coffee and tea)
• THB 299++ (Free-Flow soft drink, water, coffee, tea 
  and draught Singha beer)
• THB 699++ (Free-Flow soft drink, water, coffee, tea, 
  draught Singha beer and wine selections)

TASTE OF ARGENTINA
SATURDAY NIGHT BUFFET

ธีมอำหำรอำรเ์จนตินำ
บฟุเฟ่ตน์ำนำชำติม้ือค�่ำวนัเสำร์

อร่อยมื้อค�่ากับคาราวานบุฟเฟต่์มื้อค�่าวันเสาร์ กับธีมอาหารอาร์เจนตินา 
ที่ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ 
หลากหลายความอร่อยกับเมนูซิกเนเจอร์ทั้งอิตาเลียน-ไทย โดยเชฟ
แอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ ได้ยกวัตถุดิบชั้นเลิศจาก 
ทั่วทุกมุมโลกทั้งอิตาเลียน-ไทย หลากหลายเมนูให้คุณได้อิ่มไม่อ้ัน อาทิ  
มุมซีฟูด้ออนไอซ์ กั้งกระดาน กุ้งแม่น�้า หอยแมลงภู่ หอยนางรม ปูม้า 
กุ้ง, ซูชิและซาชิมินานาชนิด, โคลด์คัท, สลัดบาร์, ซุป, ชีสนานาชนิด,  
พาสต้า, สปาเกตตี้, อาหารไทย –อิตาเลียนนานาชนิด, ขนมไทย ขนมอบ 
เค้กหน้าต่างๆ ไอศกรีม ผลไม้ตามฤดูกาล และเมนูไฮไลท์ของแต่ละวัน

พบกับเมนูไฮไลท์
• ฟดิิโอสทากลิโอลินีกับรากูไส้กรอกขาวทรัฟเฟลิ
• สเต๊กหมูอบชีส
• แฟลงค์สเต็ก
• มอร์ซิลญาหรือไส้กรอกเลือด
• เนื้อวัวสันในย่างซอสพริกไทยเขียว
• เนื้อแกะย่าง
• หมูทอดสไตล์มิลาเนส
• เนื้อวากิวพิคานยา
• พายอบสไตล์อาร์เจนติเนียน

ราคาบุฟเฟต่์
• ราคา 1,590 บาท++ ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
• เด็กอายุ 6-11 ปี ราคา 795 บาท++ ต่อท่าน

แพ็กเกจเครื่องดื่ม
• ราคา 149 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ และชา)
• ราคา 299 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ ชา และเบียร์สดสิงห์)
• ราคา 699 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ ชา เบียร์สดสิงห์
  และไวน์)

OPENING HOURS: Daily 18:00 - 22:30 hrs. เวลาเปิด - ปิด: ทุกวัน 18:00 - 22:30 น.
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Get ready to embark on a culinary adventure and 
indulge in a sumptuous lunch buffet at Ventisi, where 
international, Thai and Italian favourites await! Feast your 
taste buds on an extraordinary selection of all-you-can-
eat seafood on ice, freshly sliced sushi and sashimi, 
appetisers, and salads. Satisfy your cravings with hearty 
soups, delectable main dishes served with a variety of 
sides, roast classics, and an array of international 
cheese. Save room for our heavenly desserts, pastries 
and sweets that will take your breath away. Book now 
and let us take you on a journey of mouth-watering 
flavours!

Buffet prices:
• Adults: THB 1,355++ per person (excluding beverages)
• Children (6-11): THB 677++ per person

Additional drink packages:
• THB 149++ (free-flow soft drinks, water, coffee and tea)
• THB 299++ (free-flow soft drink, water, coffee, tea 
  and draught Singha beer)
• THB 699++ (free-flow soft drink, water, coffee, tea, 
  draught Singha beer and wine selections)

จัดหนักจัดเต็มกับบุฟเฟต์่อาหารนานาชาติมื้อกลางวันทุกวัน ที่ 
หอ้งอาหารเวนตซิ ีชัน้ 24 พรอ้มเตม็อ่ิมกบัสารพันเมนอูาหารใหท้า่น
ได้เลือกสรร โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่  
ได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกสุดยอดเมนูซิกเนเจอร ์
ทั้งอิตาเลียน-ไทย และอาหารนานาชาติ อาทิ มุมซีฟูด้ออนไอซ์  
กั้งกระดาน กุ้งแม่น�้า หอยแมลงภู่และกุ้ง ซูชิและซาชิมินานาชนิด  
รวมถึงอาหารอิตาเลียนและอาหารไทย แฮมนานาชนิด สลัดต่างๆ 
ซุป และชีส รวมถึงของหวานนานาชนิดให้คุณเลือกลิ้มลอง

ราคาบุฟเฟต่์
• ราคา 1,355 บาท++ ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
• เด็กอายุ 6-11 ขวบ ราคา 677 บาท++ ต่อท่าน

แพ็กเกจเครื่องดื่ม
• ราคา 149 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ และชา)
• ราคา 299 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ ชา และเบียร์สดสิงห์)
• ราคา 699 บาท++ (น�้าอัดลม น�้าเปล่า กาแฟ ชา เบียร์สดสิงห์ 
  และไวน์)

INTERNATIONAL LUNCH BUFFET
EVERYDAY

อ่ิมไมอ่ัน้กบับฟุเฟ่ตน์ำนำชำติ
ม้ือกลำงวนัทกุวนั

OPENING HOURS: Daily 12:00 - 15:00 hrs. เวลาเปิด - ปิด: ทุกวัน 12:00 - 15:00 น.


