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

DISCOVER RED SKY’S 
LUXURIOUS BUT 

AFFORDABLE MENU

เมนูเซ็ตลั้นช์สุดหรู 
ห้องอาหารเรดสกาย

Dine at Red Sky, Bangkok’s most iconic rooftop 
restaurant at Centara Grand at CentralWorld 
for a perfect weekday lunch treat on the 55th 
floor above the heart of the city. Here you can 
take refuge from the midday heat inside our 
spacious, air-conditioned dining room, which 
boasts fantastic views of the city and Red Sky 
outside terrace. That means you can enjoy the 
rooftop restaurant’s incredible views together 
with our critically-acclaimed international fine-
dining menu.  

Chef De Cuisine Christian Ham has specially 
prepared a wide range of delicious two, three 
and four course set lunch menus at very 
affordable prices normally not associated with 
rooftop dining.

For this special promotion, you may select 2 
courses for THB 855++, select three courses for 
THB 1,055++, or select from all four courses for 
just THB 1,255++

Bon Appétit!

Opening hours: 11.30 - 24.00 hrs.

ลิ้มลองความอร่อยกับ เซ็ตเมนูอาหารกลางวัน ที่รังสรรค์
เมนูโดย เชฟคริสเตียน แฮม หัวหน้าพ่อครัวชาวฝรั่งเศส 
ที่ได้คัดสรรทุกวัตถุดิบชั้นน�าเกรดพรีเมียม น�ามาบรรจง
ปรุงอย่างพิถีพิถันให้คุณได้ลิ้มรส   
 
เริ่มด้วยจานเรียกน�้าย่อย มีให้เลือก 3 เมนู ไม่ว่าจะเป็น
ซีซาร์สลัด, ทอดมันปูแมรี่แลนด์ หรือ ซุปครัสเตเชียนกับ
ครีม ตามด้วยเมนูจานหลักให้เลือกรับประทานถึง 4 เมนู 
สปาเก็ตตี้ซีฟูด้ เสิร์ฟพร้อมมะเขือเทศแห้ง กระเทียมเจียว 
และหน่อไม้ฝรั่ง, ปลาแซลมอนย่าง เสิร์ฟพร้อมผักชีมัน
ฝรั่งบด เนยมะนาว, ซี่โครงแกะย่าง เสิร์ฟพร้อมมะเขือ
เทศ และ มะเขือม่วง และซูกินี, วูเลอวองท์ไก่ซอสเห็ด 
 
ปิดท้ายมื้อกลางวันด้วยของหวาน 3 เมนูให้เลือกไม่ว่าจะ
เป็น บาบาเสาวรส, ช็อกโกแลตบาร์ หรือ อัฟโฟกาโต 
 
ราคาเซ็ท 2 คอร์ส 855 บาท++ ต่อท่าน, 3 คอร์ส 1,055 
บาท++ ต่อท่าน, 4 คอร์ส 1,255 บาท++ ต่อท่าน    
 

 
 
เวลาเปิด - ปิด  11.30 -24.00 น.

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th
 redskybangkok      redskybkk_centara
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TUK TUK 
COCKTAILS

ตุก๊ตุก๊ 
ค็อกเทล

The most authentic way to travel on the roads of 
Thailand is by Tuk Tuk.

This will give you an opportunity to discover the 
richness and perfumes of Thai produce. Indulge 
into the below selection which was specially 
crafted for you by our Mixologists:

AMAZING TUK TUK
Absolut vodka, Ricard, fresh mango juice, 

Thai lime juice, Thai basil, homemade syrup

SKY TUK TUK
Havana Club Rum 3 years, Thai lychee juice, 

homemade syrup

TUK TUK ICE TEA
Naree Rum Peng Ya Dong

(Thai preserved liquor), Thai longan juice, 
Thai lime juice, homemade syrup

Enjoy your tuk tuk ride at Red Sky Bar only!

Happy Hours: 16.00 - 17.00 hrs

Opening hours: 16.00 - 24.00 hrs.

รถตุ๊กตุ๊ก ถือเป็นการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีสุดในการ
เดนิทางบนทอ้งถนนของกรงุเทพฯ และอกีหลายจงัหวดัใน
ประเทศไทย

คุณจะได้สัมผัสกับกลิ่นหอมอบอวลของ ตุ๊กตุ๊กค็อกเทลที่
บรรจงรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยมิกโซโลจิสต์ของเรา อาทิ

อเมซิ่ง ตุ๊ก ตุ๊ก 
แอบโซลูท วอดก้า, ริคาร์ด, น�้ามะม่วง, น�้ามะนาว, 

ใบโหระพา และไซรัป

สกำย ตุ๊ก ตุ๊ก
ฮาวาน่า คลับ รัม 3 ปี, น�้าลิ้นจี่ และไซรัป

ตุ๊ก ตุ๊ก ไอซ์ที
เหล้าสมุนไพร, น�้าล�าไย, น�้ามะนาว และไซรัป

เพลิดเพลินไปกับเหล่าตุ๊ก ตุ๊ก ได้ที่ เรดสกาย บาร์เท่านั้น!  

 
 

Happy Hours: 16.00 - 17.00 น.

เวลาเปิด - ปิด  16.00 - 24.00 น.
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