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O menu completo do restaurante pode ser conferido no site da
Disney, assim como o cardápio para o almoço e café da manhã,
que possuem algumas diferenças se comparado ao jantar. O
almoço e o café da manhã são mais simples, pois são refeições
Quick Service, ou seja, sem serviço de garçom. O próprio visitante faz seu pedido em totens (máquinas) disponibilizados na
entrada do Castelo da Fera. Depois, as comidas são entregues
nas mesas, localizadas através de um pager.
Se você tiver o plano de refeição da Disney (Disney Dining
Plan), poderá utilizar 01 crédito de Table Service no jantar ou 01
crédito de Quick Service no almoço ou café.
O anfitrião, a Fera, não passa de mesa em mesa, como nos restaurantes restantes que também oferecem refeição com personagens. Ele tem uma área reservada para tirar fotos, já na
saída do restaurante. Nesta área, há fotógrafos do Photopass
disponíveis e o uso é como nos parques.
É importante mencionar que ele não marca presença no café
da manhã nem no almoço, apenas no jantar.
Ao fazer reserva, fique atento ao horário. Se for a sua primeira
vez em Orlando, opte pelos horários das 12h (para que consiga
se preparar para a parada diurna das 15h por volta das 14:30h)
ou das 18h (para que consiga se preparar para os shows noturnos por volta das 20h). De dentro do restaurante não é possível
ver os fogos, apenas se ouve o barulho deles.
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categoria

traje

california grill
casual

localização
4660 World Dr
Orlando, FL 32831
Disney’s Contemporary Resort

O menu completo pode ser conferido no site oficial. Clique aqui para acessar.
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SUGESTOES DE

pratos
principais

Grilled Shrimp and Sirloin
Camarões grelhados com steak de carne, ao molho de alho. Valor: U$16.99

