GERMAN SHARING SET MENU
(TO SHARE BETWEEN 3-4 PERSONS)

ชุดอาหารครอบครัวเยอรมัน ราคาชุดละ 1,990 บาทสุทธิ
แบบชุดครอบครัวสําหรับ 3-4 ทาน

SET THB 1,990 NET

(including a choice of 4 soft drinks or 4 local beers)

SALADS

Gurkensalat dill

Cucumber salad with white wine vinegar, olive oil and fresh dill
สลัดแตงกวากับนํ้าสมสายชูไวนขาวนํ้ามันมะกอกและผักชีลาว

Tomatensalat

WEEKEND FEAST ON WHEELS is available from Fridays to Sundays

Tomato salad with spring onion, red wine vinegar, olive oil
สลัดมะเขือเทศกับตนหอม, นํ้าสมสายชูหมักไวนแดง, นํ้ามันมะกอก

for dine-in, take-away and delivery.
Shareable for 3 to 4 persons including a choice
of either 4 soft drinks or 4 local beers.

KlassischerKartoffelsalat

South German potato salad with mustard, onion, white wine vinegar and fresh parsley
สลัดมันฝรั่งสไตลเยอรมันพรอมมัสตารด, หัวหอม, นํ้าสมสายชูไวนขาวและผักชีฝรั่ง

We deliver from 11.30 to 22.00.
Free delivery within a 1-km radius
(THB 20 for each additional kilometre)

Bread

Laugen bread and pretzel, butter, German Black forest ham, cheese
ขนมปงสไตลเยอรมัน, เนย, แฮมแบล็คฟลอเรสทและชีส

1 กม. แรกสงฟรี! (ถัดไป กม.ละ 20 บาท)

SOUP

Gulaschsuppe

German Beef Guasch soup
ซุปเนื้อเยอรมัน

02 541 1234 ext 4178
Grab Food

MAIN DISHES
Schweinshaxe

One roast pork knuckle with dark beer sauce
ขาหมูอบพรอมซอสเบียรดํา

Rinderroulade

Two beef roulades stuffed with smoked bacon, meat gherkin, onion and mustard
เนื้ออบยัดไสเบคอน เสิรฟพรอมแตงดอง, หอมใหญและมัสตารด

OfengebackeneHähnchenkeule

Two oven roasted chicken legs with paprika
นองไกอบพริกปาปริกา

NuernbergerRostbratwurst

Grilled Nuernberger pork sausages, 15 pcs
ไสกรอกหมูเยอรมันยาง 15 ชิ้น

ThüringerRostbratwurst

Grilled Thüringer sausages, 2 pcs
ไสกรอกเยอรมันยาง 2 ชิ้น

German Sauerkraut

กะหลํ่าปลีหมักสไตลเยอรมัน

Mashed potatoes
มันฝรั่งบด

DESSERT

centarahotelsresorts.com
T : 02-541-1234 ext 4178 E : diningcglb@chr.co.th
centaragrandladpraobangkok

centaragrand_ladprao

Apple strudel with vanilla sauce
แอปเปลสทรูเดล พรอมซอสวานิลลา

ROASTS AND BBQ’s SHARING SET MENU
(TO SHARE BETWEEN 3-4 PERSONS)

ชุดอาหารบารบีคิวอเมริกัน ราคาชุดละ 1,990 บาทสุทธิ
แบบชุดครอบครัวสําหรับ 3-4 ทาน
WEEKEND FEAST ON WHEELS is available from Fridays to Sundays
for dine-in, take-away and delivery.
Shareable for 3 to 4 persons including a choice
of either 4 soft drinks or 4 local beers.
We deliver from 11.30 to 22.00.
Free delivery within a 1-km radius
(THB 20 for each additional kilometre)

SET THB 1,990 NET

(including a choice of 4 soft drinks or 4 local beers)

SALADS

Cabbage coleslaw
สลัดโคลสลอร
Greek salad with feta cheese
สลัดกรีกกับชีสเฟตา
Potato salad
สลัดมันฝรั่ง
Bread
Assorted rolls, butter, cold cut and cheese
ขนมปงนานาชนิด, เนย, แฮม และ ชีส

SOUP

1 กม. แรกสงฟรี! (ถัดไป กม.ละ 20 บาท)

Corn chowder, 4 portions
ซุปขาวโพด 4 ที่

02 541 1234 ext 4178
Grab Food

MAINS

Slow roast BBQ US beef short rib with Bourbon sauce
ซี่โครงเนื้ออบบารบีคิวและซอสบรั่นดี
Oven-baked pork baby back ribs with sweet baby ray BBQ sauce
ซี่โครงหมูอบพรอมซอสเบบี้เรยบารบีคิว
Sliced slow roast BBQ beef brisket with horseradish mustard sauce
เนื้อหนาอกอบพรอมฮอสแรดิชและซอสมัสตารด
Grilled beef ﬂank steaks, 4 pcs
สเต็กเนื้อยาง 4 ชิ้น
Grilled sausages, 4 pcs
ไสกรอกยาง 4 ชิ้น
Mashed potatoes
มันฝรั่งบด
Cream spinach
ผักโขมครีมซอส

DESSERT

centarahotelsresorts.com
T : 02-541-1234 ext 4178 E : diningcglb@chr.co.th
centaragrandladpraobangkok

centaragrand_ladprao

Mixed fruit tart, 4 pcs
ทารตผลไมรวม 4 ชิ้น

SEAFOOD SHARING SET MENU
(TO SHARE BETWEEN 3-4 PERSONS)

ชุดอาหารอรรถรสทองทะเล ราคาชุดละ 1,990 บาทสุทธิ
แบบชุดครอบครัวสําหรับ 3-4 ทาน

SET THB 1,990 NET

(including a choice of 4 soft drinks or 4 local beers)

SALADS

Caesar salad
ซีซารสลัด
Pasta salad
สลัดพาสตา
Fresh mixed salad with tomato, cucumber
สลัดผักรวมกับมะเขือเทศและแตงกวา

WEEKEND FEAST ON WHEELS is available from Fridays to Sundays
for dine-in, take-away and delivery.
Shareable for 3 to 4 persons including a choice
of either 4 soft drinks or 4 local beers.
We deliver from 11.30 to 22.00.
Free delivery within a 1-km radius
(THB 20 for each additional kilometre)

SOUP

Tom Yum Seafood
ตมยำทะเล

1 กม. แรกสงฟรี! (ถัดไป กม.ละ 20 บาท)

02 541 1234 ext 4178
Grab Food

MAIN

Grilled half river prawns
กุงแมน้ำยาง
Pan-seared ﬁsh ﬁllets with lemon butter sauce
สเต็กปลายางกับซอสเนยมะนาว
Grilled squids
ปลาหมึกยาง
Deep-fried soft shell crabs
ปูนิ่มทอด
Sautéed clams
หอยกาบผัดน้ำมันมะกอกและไวนขาว
Grilled chicken breast with mushroom
อกไกยางพรอมซอสเห็ด
Wok-fried rice with seafood
ขาวผัดทะเล
Sautéed vegetables
ผักผัดเนย

DESSERT

centarahotelsresorts.com
T : 02-541-1234 ext 4178 E : diningcglb@chr.co.th
centaragrandladpraobangkok

centaragrand_ladprao

Crème Brûlée
ครีมบรูเล

PREMIUM SEAFOOD SHARING SET MENU
(TO SHARE BETWEEN 3-4 PERSONS)

ชุดอาหารอรรถรสทองทะเล พรีเมียม ราคาชุดละ 3,490 บาทสุทธิ
แบบชุดครอบครัวสําหรับ 3-4 ทาน

WEEKEND FEAST ON WHEELS is available from Fridays to Sundays
for dine-in, take-away and delivery.
Shareable for 3 to 4 persons including a choice
of either 4 soft drinks or 4 local beers.
We deliver from 11.30 to 22.00.
Free delivery within a 1-km radius
(THB 20 for each additional kilometre)

SET THB 3,490 NET

(including a choice of 4 soft drinks or 4 local beers)

SALADS

Pasta salad with tuna
สลัดพาสตากับทูนา
Caesar salad with chicken
ซีซารสลัดไก
Smoked salmon tartar with horseradish cream and capers
ทารทารแซลมอนรมควัน, ฮอสแรดิชซอสและเคเปอร

SOUP

Seafood chowder
ซุปซีฟูด

1 กม. แรกสงฟรี! (ถัดไป กม.ละ 20 บาท)

MAIN

02 541 1234 ext 4178

Two half oven-baked Canadian lobster thermidor
กุงมังกรแคนาดาอบครีมซอสและชีส
Grilled rock lobsters with garlic butter
กั้งยางเนยกระเทียม
Pan-fried salmon ﬁllet with lemon butter sauce
ปลาแซลมอนยางกระทะพรอมซอสเนยมะนาว
Oven-roasted chicken legs
นองไกอบ
Sautéed clams
หอยตลับผัดน้ำมันมะกอกและไวนขาว
Black ink spaghetti with shrimp ragout
สปาเก็ตตี้หมึกดำผัดกุง
Roasted potatoes
มันฝรั่งอบ
Sautéed mixed vegetables
ผักผัดเนย
Cream spinach
ผักโขมครีมซอส

Grab Food

DESSERT

centarahotelsresorts.com
T : 02-541-1234 ext 4178 E : diningcglb@chr.co.th
centaragrandladpraobangkok

centaragrand_ladprao

Chocolate mousse with berries
มูสช็อกโกแลตและเบอรรี่

