
เมนูหมูแดง หมูกรอบ
และเป็ดย่างรสเลิศ

For further information call  T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th 
 centaragrandatcentralworld      centaragrand_centralworld

ASSORTED CHAR SIU
AND SIU MEI MEATS

AT DYNASTY ห้องอาหารไดนาสตี้

Dynasty is now serving its signature meat dishes 
based on the traditional Cantonese way of cooking. 
Enjoy our pork and duck options prepared by our 
Chinese Master Chef.

Pipa Duck Named by the pear shape of the  
traditional Chinese instrument, the Pipa Duck is 
slayed open and marinated before being roasted; 
increasing the surface area as such helps it achieve 
a more even cooked and extra crispy exterior. THB 
1,800++ (Whole duck)

Char Siu from the region of Guangdong is  
a barbecued roasted pork marinated with five  
spices, fermented tofu, hoisin sauce and rice wine.

Crispy pork belly, originally for Guangdong is a 
belly boiled and marinated with wine, scallion,  
ginger and Sichuan peppercorn, salt crusted  
roasted and finally quickly deep fried.

Cantonese roasted duck (Siu Mei) is a marinated 
duck with onion, ginger roots, garlic, rice wine, 
five-spice powder, hoisin and yellow bean sauce. It 
is then honey and rice vinegar glazed to finally be 
roasted on spit over an open fire.

Assortment of Char Sui, roasted duck, crispy pork 
THB 850++ per dish

พลาดไม่ได้กับอาหารจีน จากห้องอาหารไดนาสตี้ ที่พร้อมเสิร์ฟ
เมนูหมูแดง หมูกรอบ และเป็ดย่าง สไตล์กวางตุ้ง ซึ่งรังสรรค์
โดย เชฟก้ องซุ่ น  แซ่ เ หลี ยง  หั วหน้ า พ่อครั วปร ะจ� า 
ห้องอาหารไดนาสตี้

เป็ดกีต้าร์ รูปทรงคล้ายเครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่อง
สาย ความพิถีพิถันในการท�าและความพิเศษของเป็ดกีต้าร์ คือ
ใช้เป็ดสดๆ คัดพิเศษ หมักด้วยซอสและเครื่องเทศข้ามคืน น�า
ไปย่างจะท�าให้เป็ดกีต้าร์มีหนังที่กรอบนอกและเนื้อนุ่มใน ท�าให้
หนังเป็ดร่อนก�าลังดี และได้เนื้อเป็ดที่ฉ�่า หอมเครื่องเทศ ราคา 
1,800 บาท++ ต่อตัว

เมนหูมแูดง ตน้ก�าเนดิมาจากมณฑลกวางตุง้ โดยใชเ้ครือ่งเทศ 
5 ชนิดด้วยกัน, เต้าหู้หมัก, ซอสฮอยซิน และเหล้าขาว

เมนูหมูกรอบ น�าหมู 3 ชั้นไปต้ม และน�าไปหมักในซอสไวน์  
หวัหอม ขงิ และพรกิไทยเสฉวน  โรยดว้ยเมด็เกลือ แล้วน�าไปทอด

เมนูเป็ดย่าง น�าเป็ดไปหมักกับหอมใหญ่ รากขิง กระเทียม  
เหลา้ขาวจนี และผงเครือ่งเทศ 5 ชนดิ ซอสถัว่เหลอืง ซอสฮอย
ซิน จากนั้นน�าน�้าส้มสายชูและน�้าผึ้งไปเคลือบ เสียบไม้ และน�า 
ไปยา่ง

เมนูรวมหมูแดง เป็ดย่าง และหมูกรอบ ราคา 850 บาท++  
ตอ่จาน

Opening Hours:
Daily 11:30 - 14:30 hrs.

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 11:30 - 14:30 น.

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



For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th
 unomasbangkok     unomas_bangkok    www.unomasbangkok.com

UNO MAS’s new “Tapas Tree'' is a sight to 
behold - and a snap worthy of your Instagram 
feed! But not only does it look good… it also 
tastes amazing, with each “branch” holding a 
different tapa - ideal for sharing or as a starter 
for two.

Now, you can try the restaurant’s tapas tree 
along with a choice of 2 glasses of red, white 
wine or sparkling Sangria at only THB 1,199++. 
For beer fans, swap out the wine for a classic 
Estrella Barcelona for the same price.

HAPPY HOUR
FROM 16:00 - 18:00 HRS. 

Buy 1 get 1 free drinks at The Wine Cellar.

TAPAS TREE + DRINKS COMBO จับคู่เมนูทาปาสทร ีและเคร ื่องดื่ม

“ทาปาสทรี” เมนูใหม่ของห้องอาหารอูโนมาส เป็นเมนูที่
น่าสนใจ และเหมาะกับการอัพรูปขึ้นอินสตาแกรมของ
คุณ! แต่ไม่เพียงแต่จะดูดีเท่านั้น ยังมีรสชาติที่ยอด
เยีย่ม โดยแตล่ะกิง่กา้นจะมทีาปาสเมนทูีแ่ตกตา่งกนั ซึง่
เหมาะส�าหรบัการรบัประทานรว่มกนัหรือเปน็อาหารเรยีก
น�้าย่อยส�าหรับ 2 ท่าน

เชิญท่านมาลิ้มลองเมนูทาปาสทรีจับคู่กับไวน์แดง, ไวน์
ขาว หรือสปาคกลิ้งแซงเกรีย ในราคา 1,199 บาท++ แต่
ส�าหรับท่านที่ชื่นชอบเบียร์สามารถเปล่ียนเป็นเบียร์ 
Estrella Barcelona ได้เช่นกัน

แฮปปี้ อาวน์
ตั้งแต่เวลา 16:00 - 18:00 น. ทุกวัน

ซื้อ 1 แถม 1 ที่ไวน์ เซลล่า

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

ห้องอาหารอูโนมาสAT UNO MAS

Opening Hours:
Daily 16:00 - 01:00 hrs. (Last order 23:30 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 16:00 - 01:00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 23:30 น.)

MICHELIN PLATE 2021


