
“เลอ คลารองซ”์ สดุปลืม้ ตดิอนัดบั 28 ในการจดัอนัดบั 50 รา้นอาหารยอดเยีย่มของโลก 

ปารสี--19 ก.ค.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

ในวาระการเฉลมิฉลองครบรอบ 20 ปี การจัดอนัดับรางวัล 50 รา้นอาหารยอดเยีย่มของโลก หรอื 
World's 50 Best Restaurants และคณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทําอาหารนานาชาต ิ1,080 ราย 
ไดจั้ดพธิปีระกาศรางวัลประจําปี ณ กรงุลอนดอน เมือ่วันที ่18 กรกฎาคมทีผ่า่นมา โดยเลอ 
คลารองซ ์(Le Clarence) ตดิอนัดับ 28 ในรายชือ่รา้นอาหารยอดเยีย่มของโลก และอนัดับ 2 
ในการจัดอนัดับรา้นอาหารทีด่ทีีส่ดุของฝรั่งเศส 

รับชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่
https://www.multivu.com/players/uk/9070451-le-clarence-honoured-global-ranking-in-
worlds-best-restaurants/ 

เอกลักษณ์ของเลอ คลารองซ ์เกดิจากสตูรอาหารอนัมหัศจรรย ์
สว่นผสมหลักประกอบดว้ยการปรงุรสอยา่งกา๋กัน่ของเชฟหัวขบถมากประสบการณ์อยา่งครสิตอฟ 
เปเล ่(Christophe Pelé) 
ผสมผสานกบัวสิยัทัศนข์องผูป้ระกอบการใจกลา้อยา่งเจา้ชายโรแบรแ์หง่ลักเซมเบริก์ 
ประธานและซอีโีอธรุกจิครอบครัวอยา่งโดแมงน ์คลารองซ ์ดลิยอง (Domaine Clarence Dillon) 
โดยเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2558 
ทัง้สองไดส้รรสรา้งการผสมผสานสดุลงตัวของอาหารสมัยใหมท่ีโ่ดดเดน่และปรงุรสอยา่งยอดเยีย่ม 
ซึง่ตัดกนักบัเสน่หแ์บบดัง้เดมิอนัอบอุน่ของคฤหาสนฝ์รั่งเศส 

เลอ คลารองซ ์ตัง้อยูใ่นแมนชัน่สดุหรสูมัยศตวรรษที ่19 ในกรงุปารสี 
ซึง่อยูห่า่งจากถนนชอ็งเซลเิซอ่นัโดง่ดังเพยีงไมก่ีเ่มตร 
และยังอยูใ่จกลางยา่นสามเหลีย่มทองคําของเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่แสงสวา่งแหง่นี ้
ซึง่เป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมยโุรปและอตุสาหกรรมสนิคา้หรหูราระดับโลก 

เชฟครสิตอฟ เปเล ่ในนามของทมีงานทัง้หมด กลา่วขอบคณุคณะกรรมการ 50 BEST 
และกลา่วดว้ยความยนิดแีละภาคภมูใิจวา่ 
“ความเชือ่มั่นทีย่อดเยีย่มนีจ้ากคณะผูเ้ชีย่วชาญอนัทรงเกยีรตทํิาใหเ้รารูส้กึประทับใจอยา่งมาก 
คณุมั่นใจไดเ้ลยวา่รางวัลนีจ้ะยิง่อยากใหเ้ราทําใหแ้ขกตาลกุวาวและมอบบรกิารทีด่กีวา่เดมิในทกุครั ้
ง” 

เจา้ชายโรแบรแ์หง่ลกัเซมเบริก์ ทรงปลืม้พระทัยและตรัสวา่ “ทีเ่ลอ คลารองซ ์
เรามุง่มั่นสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นเอกลักษณเ์ฉพาะเหมอืนกบัเวลาไดห้ยดุนิง่ 
ทกุครัง้ทีผ่มไดม้คีวามสขุเพลดิเพลนิไปกบัอาหารของเชฟเปเล ่
ผมรูส้กึประทับใจอยา่งมากในความสงา่งาม ความละเอยีดออ่น 
และความลุม่ลกึในการจัดวางองคป์ระกอบของเขา 
ผมจงึไมส่งสยัเลยวา่รางวัลทีย่อดเยีย่มนีซ้ ึง่คณะกรรมการผูท้รงเกยีรตมิอบใหเ้ราจะชว่ยสง่เสรมิให ้
ทมีของเรากา้วไปสูจ่ดุสงูสดุใหม ่ๆ เรารูส้กึขอบคณุอยา่งยิง่ตอ่ 50 Best Restaurants 
สําหรับการยกยอ่งภัตตาคารทีย่ังมไีมอ่ายไุมม่ากของเรา” 

ครสิตอฟ เปเล ่
กรรมการผูจ้ดัการและหวัหนา้เชฟภตัตาคารเลอ คลารองซ ์
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ครสิตอฟ เปเล ่เริม่มคีวามสนใจในการทําอาหารตัง้แตอ่ายยุังนอ้ย 
โดยเขาตระหนักถงึโชคชะตาของตัวเองไดต้อนอาย ุ25  

หลังจากไดทํ้างานในภัตตาคารอนัทรงเกยีรตใินกรงุปารสีอยา่งเลอดัวยอง (Ledoyen), ลาสแซร ์
(Lasserre), ปิแยร ์กาแญร ์(Pierre Gagnaire) และเลอ บรสิโทล (Le Bristol) เขาไดพ้บกบับรโูน 
ซริโิน (Bruno Cirino) ทีร่อยัล มงโซ (Royal Monceau) 
ซึง่กลายเป็นจดุเปลีย่นทีส่ําคัญในชวีติของเขา เขาเขา้มากมุบังเหยีนหอ้งครัวรอยัล มงโซ 
ตอ่จากเชฟบรูโนในปี 2547 

ในปี 2550 เชฟเปเลไ่ดเ้ปิดภัตตาคารลา บกิาราด (La Bigarrade) ซึง่เขาจนิตนาการใหเ้ป็น 
“รา้นอาหารแถวบา้น” ทีเ่รยีบงา่ยในปารสี ตอ่มามชิลนิ ไกด ์(Michelin Guide) 
ไดม้อบรางวัลดาวดวงแรกใหก้บัเขาในปี 2551 และดวงทีส่องในปี 2552 เขาปิดภัตตาคารในปี 
2556 และใชเ้วลาชว่งหนึง่ในการสํารวจประสบการณ์ใหม ่ๆ 
และคน้พบวัฒนธรรมการทําอาหารแบบอืน่อกีมากมาย 

ในปี 2557 ครสิตอฟ เปเล ่ไดพ้บกบัเจา้ชายโรแบรแ์หง่ลักเซมเบริก์ 
และไดร้ว่มกนัเปิดภัตตาคารเลอ คลารองซ ์เมือ่เดอืนพฤศจกิายนปี 2558 
และควา้ดาวมชิลนิมาครองไดถ้งึ 2 ดวงในปี 2560 

โดแมงน ์คลารองซ ์ดลิยอง 

โดแมงน ์คลารองซ ์ดลิยอง (Domaine Clarence Dillon) ซึง่เป็นธรุกจิครอบครัว กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 
2478 และผลติไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากเป็นอนัดับตน้ ๆ ของโลก เชน่ ชาโต ้โอต-์บรอีอง (Château 
Haut-Brion), ชาโต ลา มสิซอิอง โอต ์บรอิอง (Château La Mission Haut-Brion), ชาโต แกงตสุ 
(Château Quintus) และคลารองแดล (Clarendelle) 

โดแมงน ์คลารองซ ์ดลิยอง เป็นเจา้ของแมนชัน่หลังหนึง่ในกรงุปารสี 
ทีเ่ปรยีบเสมอืนสถานทตูของศลิปะการใชช้วีติแบบฝรั่งเศสอยา่งแทจ้รงิ 
และยังถกูเพิม่มลูคา่โดยเจา้ชายโรแบรแ์หง่ลักเซมเบริก์ ผูเ้ป็นประธานบรษัิท 
อาคารหลังนี้ไมเ่พยีงแตเ่ป็นทีต่ัง้ของภัตตาคารระดับ 2 ดาวมชิลนิอยา่งเลอ คลารองซ ์เทา่นัน้ 
แตย่ังมรีา้นขายไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งลา คาฟ ด ูชาโต (La Cave du Château) (www.lcdc.wine) 
ซึง่เนน้ไวนแ์ละสรุาฝรั่งเศสชัน้เยีย่มเป็นหลัก และยังมคีอลเลกชนัไวนม์ากกวา่ 2,500 รายการ ในปี 
2564 บรษัิทไดเ้ปิดรา้นคา้แหง่ทีส่องทีช่าโต โอต ์บรอิอง เมอืงบอรก์โดซ ์

ในปี 2548 บรษัิทกอ่ตัง้คลารองซ ์ดลิยอง ไวน ์ซึง่ปัจจบุันเป็นหนึง่ในบรษัิทคา้สง่แบบเนโกซยิอง 
(Negociant) ทีส่ําคัญทีส่ดุของบอรก์โดซ ์(www.clarencedillonwines.com) 

ในปี 2561 เจา้ชายโรแบรแ์หง่ลักเซมเบริก์ ซึง่เป็นทายาทของตระกลูดลิยองรุน่ที ่4 
ทรงเขา้รว่มสมาคมพรมีมุ ฟามเีลยี วนิ ี(Primum Familiae Vini) ซึง่เป็นสมาคมนานาชาตขิอง 12 
ครอบครัวทีเ่ป็นเจา้ของไรอ่งุน่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 

ภตัตาคารเลอ คลารองซ ์
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31, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris 
โทร: +33 1 82 82 10 10 
www.le-clarence.paris 

เปิดวันพธุถงึวันเสารส์ําหรับอาหารกลางวัน และวันองัคารถงึวันเสารส์ําหรับอาหารคํา่ 

เอลนี อเูอ (Eline Huet) 
เจา้หนา้ทีฝ่่ายสือ่สาร 
อเีมล: e.huet@domaineclarencedillon.com 

เรอโิก โมร ิ(Reiko Mori) 
เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพันธ ์ภัตตาคารเลอ คลารองซ ์
อเีมล: reiko@sessa-agency.com  

เซซลี รฟิโฟด ์(Cécile Riffaud)  
ผูอํ้านวยการฝ่ายการตลาดและการสือ่สาร  
โดแมงน ์คลารองซ ์ดลิยอง  
อเีมล: c.riffaud@domaineclarencedillon.com  

รปูภาพ -
 https://mma.prnewswire.com/media/1861245/Le_Clarence_Chef_Christophe_Pele.jpg 
โลโก ้- https://mma.prnewswire.com/media/1861244/Le_Clarence_Logo.jpg 
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