CELEBRITY EDGE GASTRONOMIA
CELEBRITY SELECT PLUS

REFEIÇÕES TRADICIONAIS
PRIMEIRO HORÁRIO: 18:00 SEGUNDO HORÁRIO: 20:30
Mesma Mesa, Restaurante e Garçom ao longo do cruzeiro
•
O hóspede pode solicitar a troca de restaurante a bordo com
base na disponibilidade
•
O hóspede receberá informações quanto a assentos nos
restaurantes no primeiro dia em sua cabine

RESTAURANTES DE
CORTESIA
(Incluidos)

RESTAURANTES
PRINCIPAIS
(Incluidos)

RESTAURANTE

AQUACLASS

EXCLUSIVOPARA
SUÍTES E

•
•

Os pratos assinados SERÃO trocados a cada
noite
Os pratos clássicos NÃO serão trocados
Os pratos de Temática Exclusiva NÃO serão
trocados

CAFÉ DA
MANHÃ

DECK

CAPACIDADE

m²

TRAJE

Sul da Itália

Deck 3

344

650m²

Casual Elegante

●

Deck 3

346

610m²

Casual Elegante

●

Francesa Contemporânea

●

Casual
Elegante

●

●
(Navegando)

●

Casual

●

119m²

Casual

●

●

712 na Área Interna
2330m²
114 na Área Externa

Casual

●

●

Casual

●

●

Deck 4

346

685m²

Casual Elegante

CYPRUS

Mediterrânea

Deck 4

342

667m²

GRAND PLAZA CAFÉ

Serviço Rápido

Deck 3

EDEN CAFÉ

Serviço Rápido

Deck 5

191 na Área Interna
40 na Área Externa

OCEANVIEW CAFÉ

Global

Deck 14

THE SPA CAFÉ &
JUICE BAR

Lanches Saudáveis e Sucos

Deck 14

20

35

Deck 14

Casual

Inventiva

Deck 5

126 na Área Interna
22 na Área Externa

268m²

Casual Elegante

LUMINAE AT THE
RETREAT

Moderna e
Eclética

Deck 12

172

400m²

Casual Elegante

LE GRAND BISTRO

Francesa

Deck 4

72 na Área Interna
18 no Terraço

209m²

Casual

LE PETIT CHEF (LE
GRAND BISTRO)

Le Petit Chef

Le Grand Bistro
Deck 4

Churrasco Americano

●
(Navegando)

●

●
$10

●
$20

●
$25

●
$55
●
$65

RAW ON 5

Frutos do Mar / Bar
de Marisco

Deck 5

60

159m² Casual Elegante

Deck 5 (Almoço) Deck
16 (Jantar)

79

247m²
(Almoço)
170m²
(Jantar)

Deck 15

64

142m²

CAFÉ DA MANHÃ
(PORTO)

●

294m² Casual Elegante
340m² Casual Elegante

RESTAURANTE

●

90 na Área Interna
32 na Área Externa
100

Churrasco Americano (BBQ)

●

Deck 5
Deck 4

ROOFTOP
GARDEN GRILL

●

●
$55

Culinária Contemporânea Fina

Frutos do Mar / Bar de
Marisco / Lounge

●

Casual Elegante

RESTAURANTE EDEN

MAGIC CARPET &
DINNER ON THE EDGE

●

●

BLU

FINE CUT
STEAKHOUSE

JANTAR

●
(Navegando)

Global

Hambúrgueres Grelhados

ALMOÇO

●

COSMOPOLITAN

MAST GRILL

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES
(taxas serão aplicadas)

•

TIPO DE GASTRONOMIA

TUSCAN
NORMANDIE

18:00 — 21:30
Escolha qualquer um dos 4 Restaurantes
Principais durante o cruzeiro
•
Reservas são recomendadas - com
base na disponibilidade.
•
É permitido ir a qualquer momento
durante os horários de funcionamento

●
a la Carte

●
a la Carte

Casual

●
a la Carte

●
a la Carte

Casual

●
$25

●
$45

CAFÉ DA MANHÃ
(ALTO MAR)

ALMOÇO (PORTO)

ALMOÇO
(ALTO MAR)

JANTAR
PRIMEIRO HORÁRIO 18:00
SEGUNDO HORÁRIO 20:30
CSD
18:00 – 21:30

COSMOPOLITAN
E CYPRUS
RESTAURANTES PRINCIPAIS

07:30 — 09:00

08:00 — 09:30

N/D

12:00 — 13:30

RESTAURANTES PRINCIPAIS
TUSCAN E NORMANDIE

N/D

N/D

N/D

N/D

06:30 — 11:30

06:30 — 11:30

12:00 — 14:30

12:00 — 14:30

PRIMEIRO HORÁRIO 18:00
SEGUNDO HORÁRIO 20:30
CSD
18:00 – 21:30
18:00 — 21:30

RESTAURANTES DE
ESPECIALIDADES

N/D

N/D

N/D

12:00 — 13:30

18:00 — 22:00

EDEN CAFÉ
E GRAND PLAZA CAFÉ

07:00 — 9:30

07:30 — 10:30

12:00 — 14:30

12:00 — 14:30

N/D

OCEANVIEW CAFÉ

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES

EXCLUSIVO
PARA ALGUMAS RESTAURANTES DE CORTESIA
CABINES

RESTAURANTES PRINCIPAIS

CELEBRITY EDGE GASTRONOMIA
RESTAURANTE

RESUMO DO CONCEITO

COSMOPOLITAN

Sabemos que a experiência gastronômica atual na nossa frota é um dos motivos pelos quais nossos hóspedes continuam a viajar conosco. Para
manter a essência dessa experiência no Celebrity EdgeSM, criamos o Restaurante Cosmopolitan— a evolução dos nossos restaurantes principais
atuais. A vitrine de vinhos na entrada prepara o terreno para a culinária de que você desfrutará aqui—uma nova culinária norte-americana com
influências globais. Com cardápios exclusivos, descubra seus pratos favoritos preparados de maneiras deslumbrantes que os transformarão em
novos favoritos mais uma vez.

CYPRUS

Um dos nossos estabelecimentos mais queridos, este restaurante representa nossa herança grega. Queríamos criar uma atmosfera estonteante
que representasse as opções mediterrâneas aqui servidas, então trabalhamos com a designer de renome mundial Patricia Urquiola. No Cyprus, o
principal foco do cardápio são os frutos do mar, com pratos simples e elegantes que celebram a comida e as bebidas da região mediterrânea.

NORMANDIE

TUSCAN
OCEANVIEW CAFÉ
EDEN CAFÉ
GRAND PLAZA CAFÉ
THE SPA
& JUICE BAR
MAST GRILL
LUMINAE AT THE
RETREAT
BLU

Um parente do nosso elegante restaurante de especialidades Murano, presente em muitos dos nossos navios, com um elemento
nostálgico do Celebrity Summit® (painéis de madeira do navio são incorporados à decoração), o Restaurante Normandie apresenta a
culinária francesa contemporânea em uma atmosfera moderna, elevada e refinada que evoca o romantismo da primavera parisiense,
com uma paleta de cores baseadas nas cerejeiras em flor. Aproveite os vinhos europeus regionais, coquetéis deliciosamente únicos,
aperitivos deslumbrantes e pratos principais de dar água na boca.
Entre e descubra este incrível ambiente — um design clássico e moderno inspirado pela moda e pelo cinema italiano.
Saboreie opções de dar água na boca como se estivesse em restaurantes do sul da Itália. As refeições aqui incluem pratos de inspiração
italiana, com todas as massas caseiras preparadas com um charme rústico. Passeie pelo sul da Itália sem precisar sair do navio.
Uma versão melhorada de um dos favoritos da frota, agora com padaria e estação de fritos asiáticos para complementar as áreas de pizza, grill e
bebidas.
O Eden Café oferece uma ampla variedade de bebidas matinais e ofertas culinárias casuais. Escolha a partir de vários itens, incluindo saladas e
uma seleção incrível de sanduíches e paninis. Qualquer que seja a sua opção de refeição no Eden Café, a poucos passos para cada lado do Eden,
há duas áreas para sentar-se ao ar livre e aproveitar sua comida al fresco.
Restaurante de cortesia com opções doces e salgadas rápidas ao longo do dia.
Uma versão criativa dos alimentos saudáveis, com lanches saborosos e restauradores como barras de granola caseiras. Este
restaurante oferece sucos prensados a frio com sabores marcantes que são deliciosos e também saudáveis.
Opção gourmet na área da piscina. Aproveite opções deliciosas enquanto relaxa sob o sol.
Uma das opções do Celebrity EdgeSM é uma exclusividade para nossos hóspedes Suite Class—o restaurante particular Luminae at The
Retreat, o mais bem-avaliado da nossa frota. O Luminae foi projetado por Kelly Hoppen e apresenta cardápios que mudam diariamente e
não estão disponíveis em nenhum outro restaurante a bordo.
Os hóspedes AquaClass® aproveitarão um exclusivo restaurante que oferece opções marcantes e uma culinária criativa,
complementada por uma lista extensa de vinhos. Tudo aqui é inegavelmente delicioso. Junte tudo isso a um atendimento
personalizado, um ambiente convidativo e luz natural, e você terá a experiência refrescante e ousada do Blu.

FINE CUT
STEAKHOUSE

Descubra esta experiência gastronômica com um atendimento elevado a uma forma de arte, além de um espaço íntimo e convidativo.
Ambiente com design sofisticado e gastronomia de alto padrão. Com uma ampla seleção dos melhores cortes de carne, incluindo frutos
do mar em sua apresentação mais fresca e refinada, são opções para diversos gostos.

LE GRAND BISTRO

Inspirado pelos clássicos bistrôs franceses, os estímulos visuais, olfativos e sonoros dessa animada boulangerie-patisserie o
empolgarão tanto quanto os próprios pratos. A ambiência muda entre a manhã e a noite, e você terá opções que incluem mesas na
varanda e o café na parte interna, com vistas estonteantes para o mar. Uma nova experiência cada vez que você vier comer aqui.

LE PETIT CHEF (LE
GRAND BISTRO)

Usando a tecnologia inovadora criada pela Skullmapping e apresentada pela TableMation Studios, trazemos sua mesa à vida no Le Grand Bistro
com Le Petit Chef - um personagem animado que aparece ao lado do seu prato e prepara cada refeição bem na sua frente antes que você receba
o prato verdadeiro. Trata-se de uma fusão imersiva e impressionante de entretenimento e gastronomia como você nunca viu antes.

RAW ON 5

Usando elementos crus e refinados com tons terrosos, acentos perolados e texturas naturais, criamos um restaurante sofisticado. A
impressionante vitrine de alimentos crus na entrada exibe uma abundância de ostras, caranguejos e lagostas que você pode escolher. O
cardápio, também disponível no Magic Carpet quando ele está posicionado no deck 5, incluirá opções mais casuais, como a Salada de Camarão,
nosso Lobster Roll único, e sushis e sashimis preparados por nossos experientes chefs.

MAGIC CARPET

Quando está no Deck 5, o Magic Carpet é uma extensão ao ar livre do Raw on 5. Aqui, você terá um restaurante de frutos do mar arejado e
casual que oferece os favoritos do Raw on 5, além de opções de seu próprio cardápio único. Quando estes dois restaurantes se encontram,
temos a combinação perfeita para uma inesquecível experiência alimentar al fresco enquanto você aprecia a paisagem. Reservas a bordo.

DINNER ON THE
EDGE
(MAGIC CARPET)

Prepare-se para uma jornada gastronômica que mexerá com os seus sentidos, todos ao mesmo tempo. Conforme o Magic Carpet sobe
na lateral do navio, ele atinge o nível mais alto (não há sequer um deck aqui, o que torna tudo mais empolgante), ele se torna um
arranha-céu extraordinário que recebe uma experiência deslumbrante e deliciosa que chamamos de Dinner on the Edge. Reservas a
bordo.

ROOFTOP GARDEN GRILL
RESTAURANTE EDEN

Seja na hora do almoço ou jantando sob as estrelas, o Rooftop Garden Grill está perfeitamente localizado em seu cantinho especial do
Rooftop Garden. Descubra a melhor experiência gastronômica ao ar livre, cercado pelo céu aberto e pelas vistas mais impressionantes do
oceano, enquanto saboreia versões gourmet do churrasco americano.
Seja bem-vindo a um lugar onde comer é uma experiência nova e empolgante. O restaurante Eden tem uma cozinha vivaz e ao ar livre e
cardápios que oferecem pratos sensoriais servidos por artistas de performance que chamamos de Edenistas. Aqui, você abandonará suas
inibições e libertará seus sentidos com especialidades inovadoras inspiradas pela natureza.

