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Opening Hours:
Daily 17:00 - 01:00 hrs. (Last order 00:45 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 17:00 - 01:00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 00:45 น.)

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

Ask any Irishman, and they’ll probably tell you 
there’re not many places in Bangkok where 
you can get a decent glass of Guinness (it’s 
all in the pipes and preparation, apparently).

But one place you can find Ireland’s most 
famous boozy beverage this month is Red Sky, 
with the rooftop bar now rolling out a new 
promotion on 2 pints of Guinness served  
with smoked salmon on Irish soda bread for  
THB 1,290++

มีสถานที่ไม่กี่แห่งในกรุงเทพฯ ที่คุณสามารถดื่มเบียร์
กินเนสส์สักแก้วได้ ท่ามกลางบรรยากาศรูฟท็อป ชม
วิวรอบกรุงเทพฯ สถานที่แห่งนั้นคือเรดสกายบาร์

คุณสามารถหาเครื่องดื่มชื่อดังของไอร์แลนด์ในเดือน
นี้ได้ที่เรดสกายบาร์ กับโปรโมชันเบียร์กินเนสส์ 2 แก้ว 
เสิร์ฟพร้อมแซลมอนรมควันบนขนมปังไอริชในราคา 
1,290 บาท++

CELEBRATE IRISH-STYLE 
WHILE HIGH IN THE SKY

กินดื่มกับเมนูสไตล์ไอรชิ
ที่เรดสกายบาร์
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SEASONAL TRUFFLE AND 
YELLOWFIN TUNA SET MENUS

ฤดูกาลทรัฟเฟิล
และทูน่าครบีเหลือง

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

Opening Hour:
Daily 17:00 - 01:00 hrs. (Last order 23:30 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 17:00 - 01:00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 23:30 น.)

Now is the time for harvesting one of the world’s 
most-prized ingredients - the summer white 
truffle - and you can now get a taste of this 
imported delicacy here at Red Sky restaurant 
with a seasonal tasting menu.

Next up, Chef De Cuisine Christian Ham will be 
presenting seasonal yellowfin tuna, with  
a multi-course set menu making use of this 
exclusive dish in what promises to be yet another 
mouthwatering spread.

Tuna Carpaccio   895++
White summer truffle, crystalized lemon, herb 
dressing

Shallot Marinated Tuna Fillet Batonette  1,400++
Green asparagus velouté, savory and summer 
truffle ravioli 

Provence Herb Crusted Roasted Tuna 1,400++
Ratte potato gratin, Vitelotte potato chips, 
rosemary butter 

Tuna Tournedos “Rossini”  1,750++
Pan seared foie gras, eggplant caviar, yellow 
squash, orange, Szechuan pepper sauce 

White Summer Truffle Ice Cream 450++
Truffle shavings

ชว่งเวลานีถ้อืเป็นชว่งการเกบ็เกีย่วผลผลติทีม่คีา่มากทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของโลก นั่นคือเห็ดทรัฟเฟลิขาวในฤดูร้อน และ
สามารถลิ้มรสอาหารชั้นเลิศนี้ได้ที่เรดสกาย

อีกทั้งยังมี “ปลาทูน่าครีบเหลืองตามฤดูกาล” โดยเชฟ
คริสเตียน แฮม ขอน�าเสนอพร้อมเซตเมนูท่ีใช้เมนูพิเศษนี้ 
รับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานอย่างแน่นอน

ทูน่าการ์ปัชโช   895++
เสิร์ฟพร้อมเห็ดทรัฟเฟลิขาว เลมอน
และซอสสมุนไพร

ปลาทูน่าฟลิเลต์หมักหอมแดง  1,400++
เสิร์ฟพร้อมราวิโอลี่สอดไส้เห็ดทรัฟเฟลิ

ปลาทูน่าอบสมุนไพร  1,400++
เสิร์ฟพร้อมกราแตงมันฝรั่ง มันฝรั่งแผ่นทอด
และเนยโรสแมรี่

สเต็กปลาทูน่า  1,750++
เสิร์ฟพร้อมตับห่านย่าง ซอสพริกไทยเสฉวน

ไอศกรีมเห็ดทรัฟเฟลิ 450++
เสิร์ฟพร้อมเห็ดทรัฟเฟลิสไลด์


