
Специализираните ресторанти на 
корабите на MSC Cruises 

От уникални суши предложения, до сочни пържоли и автентична Teкс-Meкс 
кухня, специализираните ресторанти на борда на корабите на MSC предлагат голямо 
разнообразие от интернационални кухни. Резервирайте предварително в офисите на 
Usit Colours, за да се насладите на незабравимо гастрономическо преживяване на 
много специални цени. 

BUTCHER'S CUT 

 

Стекхаус в американски стил, придружени от различни видове вина и коктейли.  

● Места: от 72 до 121 
● Предлага се на: MSC Grandiosa, MSC Bellissima, MSC Seaview, MSC Seaside, 

MSC Meraviglia and MSC Splendida  
● Храна: Стекхаус  
● Цена: 68 евро на човек 

 

 

 

     

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Grandiosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaview.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaview.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaside.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaside.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Splendida.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Splendida.aspx


CIRQUE DU SOLEIL 

 

Желаещите да наблюдават някое от представленията на Цирк дьо Солей имат избор 
между два варианта – да си резервирам билет за представлението и коктейл на цена 
от 15 евро на човек или да си запазят вечеря с тристепенно меню, която се сервира 
преди представлението, на цена от 35 евро на човек. Продължителността на шоу 
програмите е 40 минути и се провеждат в Carousel Lounge, първата зала създадена 
специално за специфичните нужди на Цирк дьо Солей в открито море. Залата е 
оборудвана с 180-градусова стъклена стена и високотехнологични модерни 
технологии за звук и светлина, с капацитет за 413 души – една от най-малките сцени 
на Цирк дьо Солей - осигуряваща близко и специално взаимодействие между гостите 
и изпълнителите. Местата в залата са ограничени затова ви препоръчваме ви да си 
резервирате желаната шоу програма предварително или най-късно в първия ден от 
вашето плаване.  

● Места: 120 за вечеря, 293 за коктейл 
● Предлага се на: MSC Virtuosa, MSC Grandiosa, MSC Bellissima and MSC 

Meraviglia 
● Цена: 15 евро на човек  

 

 

 

 

 

    

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Virtuosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Grandiosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx


OCEAN CAY by RAMÓN FREIXA* 

 
 
Невероятно вкусно меню от изискани рибни ястия и други рецепти, приготвени с 
най-пресните съставки и допълнени с чудесна винена листа: това са магическите 
съставки на луксозния рибен ресторант. 

 

● Места: 32 
● Предлага се на: MSC Seaview and MSC Seaside (coming soon on MSC Meraviglia) 
● Храна: Морска 
● Шеф-готвач: *Ramón Freixa само на MSC Seaview 
● Цена: 79 евро на човек      

ASIAN MARKET - SUSHI by ROY YAMAGUCHI 

 

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaview.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaview.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaside.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaside.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Partnerships/MSC-Cruises-And-Chef-Ramon-Freixa.aspx


 
Азиатски ресторант, съчетаващ японското наследство на шеф-готвача с неговата 
любов към най-пресните съставки за създаване на едно незабравимо кулинарно 
преживяване. Прекрасна неформална атмосфера.  

● Места: 74 
● Предлага се на: MSC Seaview and MSC Seaside 
● Храна: Азиатска кухня 
● Шеф-готвач: Roy Yamaguchi 
● Цена: 59 евро на човек      

  

¡HOLA! TAPAS BAR by RAMÓN FREIXA 

HOLA! Tapas Bar ще ви потопи в невероятно кулинарно преживяване, създадено от 
известния испански готвач Рамон Фреикса, награден с две звезди Мишлен. Гостите 
могат да се насладят на приятна атмосфера и автентична средиземноморска кухня.  

● Места: 64 
● Предлага се на: MSC Grandiosa and MSC Bellissima (coming soon on MSC 

Meraviglia) 
● Храна: Средиземноморска кухня 
● Шеф-готвач: Ramón Freixa 

     

 

 

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaview.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaside.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaside.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Grandiosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Partnerships/MSC-Cruises-And-Chef-Ramon-Freixa.aspx


L'ATELIER BISTROT 

 
 
Това топло, уютно бистро предлага на посетителите си висококачествена френска 
кухня: разнообразни закуски от сирене и колбаси, охлюви и гъши дроб, традиционни 
френски десерти и още невероятни изненади.  

● Места: 72 
● Предлага се на: MSC Grandiosa, MSC Bellissima and MSC Seaview 
● Храна: Средиземноморска кухня      

KAITO SUSHI BAR 

 

 
 
 

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Grandiosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaview.aspx


Традиция и стил вървят ръка за ръка в този модерен суши ресторант. Това 
очарователно място предлага вкусна автентична азиатска кухня, приготвена на място 
само с най-пресните и най-качествени съставки.  

● Места: от 24 до 54 
● Предлага се на: MSC Grandiosa, MSC Bellissima, MSC Meraviglia, MSC Poesia, 

MSC Musica and MSC Lirica 
● Храна: Азиатска кухня      

KAITO TEPPANYAKI 

 

 
Традиция и стил вървят ръка за ръка в този модерен тепаняки ресторант. Това 
очарователно място предлага вкусна автентична азиатска кухня, приготвена на място 
само с най-пресните и най-качествени съставки. 

 

● Места: 30 
● Предлага се на: MSC Grandiosa, MSC Bellissima and MSC Meraviglia 
● Храна: Азиатска кухня 

    
 
 
 
 
 
 

  

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Grandiosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Grandiosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Poesia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Musica.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Lirica.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Lirica.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Grandiosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Grandiosa.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Bellissima.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Meraviglia.aspx


GALAXY KAITO 

 
 
Неведнъж официално обявяван за ресторанта с "най-доброто суши в морето", това 
очарователно място предлага вкусна автентична азиатска кухня, приготвена на място 
само с най-пресните и най-качествени съставки.  

● Места: 70 
● Предлага се на: MSC Divina and MSC Preziosa  
● Храна: Азиатска кухня 
● Цена: 21 евро на човек     

SEA PAVILLION HOT POT by JEREME LEUNG 

 
 

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Divina.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Preziosa.aspx


В този изключителен ресторант изкуството на ориенталската кухня се среща със 
страстта на знаменития шеф-готвач Джереми Линг, пионер на ориенталската фюжън 
кухня.  

● Места: 72 
● Предлага се на: MSC Splendida 
● Храна: Азиатска кухня 
● Шеф-готвач: Jereme Leung 
● Цена: по цени в менюто     

ORIENTAL PLAZA 

Този азиатски ресторант предлага автентични японски, китайски и тайландски ястия в 
неформална обстановка.  

● Места: 54 
● Предлага се на: MSC Magnifica  
● Храна: Азиатска кухня 
● Цена: 21 евро на човек  

 

 

 

 

 

    

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Splendida.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Splendida.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Magnifica.aspx


SHANGHAI 

 
Този азиатски ресторант предлага автентични японски, китайски и тайландски ястия в 
неформална обстановка.  

● Места: 68 
● Предлага се на: MSC Orchestra 
● Храна: Азиатска кухня 
● Цена: 21 евро на човек      

SURF & TURF 

 
 
Отдайте се на невероятно вкусните специалитети, които се предлагат в този уютен 
ресторант. Разнообразието е голямо - от любимите морски дарове, омари, сочни 
пържоли и още много приятни изненади в менюто.  

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Orchestra.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Orchestra.aspx


● Места: 38 
● Предлага се на: MSC Armonia 
● Храна: Стекхаус 
● Цена: по цени в менюто 

 

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПАКЕТИ 

 

 

 
От уникални суши предложения, до сочни пържоли и автентична Teкс-Meкс кухня, 
специализираните ресторанти на борда на корабите на MSC предлагат голямо 
разнообразие от интернационални кухни. Резервирайте предварително в офисите на 
Usit Colours, за да се насладите на незабравимо гастрономическо преживяване на 
много специални цени. 
 
Trilogy  
 
Това предложение се състои се от три различни кулинарни изживявания. Пакетът за 
хранене Trilogy ви дава възможността да се насладите на най-доброто от френската 
кухня в L'Atelier Bistrot, да изкушите своите вкусови рецептори с първокласно суши  
В Kaito и да хапнете несравнимо телешко в Butcher’s Cut. 

 
Предлага се на: MSC Bellissima, MSC Grandiosa 
Цена: 85 евро на човек 
  
Two Plus One  

 
Поглезете се с три различни заведения за хранене с този пакет за хранене Two Plus 
One, който включва вечеря в стилния френски ресторант L'Atelier Bistrot, перфектното 
телешко месо в Butcher's Cut и невероятна вечеря по време на представлението 
Cirque du Soleil.Три велики вечери с невероятна храна и запомнящо се шоу.

 
Предлага се на: MSC Bellissima 
Цена: 90 евро на човек 

https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Armonia.aspx
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Armonia.aspx


 
 
The Finest Four  
 
Подгответе се да поглезите небцето си на четири различни начина с пакета за хранене 
Finest Four. Пакетът ви дава възможността да се насладите на най-доброто от 
френската кухня в L'Atelier Bistrot, да изкушите своите вкусови рецептори с 
първокласно суши в Kaito, хапнете несравнимо телешко в Butcher’s Cut и най-накрая 
да вкусите тапасите на Holà Tapas Bar.  

 
Предлага се на: MSC Bellissima, MSC Grandiosa 
Цена: 115 евро на човек 
 
 
Trio -  Three distinct dining experiences 

 
MSC предлагат пакет, който съчетава три много различни интернационални кухни. 
Насладете се на най-добрите морски дарове в ресторант Ocean Cay Seafood, 
ориенталски ястия в азиатския ресторант в ASIAN MARKET - SUSHI by ROY 
YAMAGUCHI и хапнете несравнимо телешко в Butcher’s Cut. 

 
Предлага се на: MSC Seaview 
Цена: 81 евро на човек 

 
The Finest Four 

 
Подгответе се да поглезите небцето си на четири различни начина с пакета за хранене 
Finest Four. Пакетът ви дава възможността да се насладите на най-добрите морски 
дарове в ресторант Ocean Cay Seafood, да изкушите своите вкусови рецептори с 
първокласно суши в Kaito, хапнете несравнимо телешко в Butcher’s Cut и най-накрая 
да вкусите тапасите на Holà Tapas Bar.  

 
Предлага се на: MSC Meraviglia 
Цена: 115 евро на човек 

 
Two plus one 

 
Поглезете се с три различни заведения за хранене с този пакет за хранене Two Plus 
One, който включва вечеря с морски дарове в стилния Ocean Cay Seafood, 
перфектното телешко месо в Butcher's Cut и невероятна вечеря по време на 
представлението Cirque du Soleil.Три велики вечери с невероятна храна и запомнящо 
се шоу. 

 
Предлага се на: MSC Meraviglia 
Цена: 79 евро на човек 



 
 

Tryptic 

Това предложение се състои се от три различни кулинарни изживявания. Пакетът за 
хранене Tryptic ви дава възможността да се насладите на най-добрите морски дарове 
в ресторант Ocean Cay Seafood, да изкушите своите вкусови рецептори с първокласно 
суши в Kaito Sushi Bar и да хапнете несравнимо телешко в Butcher’s Cut. 

 
Предлага се на: MSC Meraviglia 
Цена: 64 евро на човек 
 
Butcher's Cut Chef Table  

 
С личен готвач и сомелиер на ваше разположение  
  
Този модерен американски стекхаус ви поставя в центъра на сцената с ваш личен 
готвач и сомелиер. Ще имате възможността да гледате майсторството на готвача 
докато четиристепенното меню се готви пред очите ви, допълнено от селектирани 
вина от цял свят, лично избрани от вашия сомелиер. 

 
Предлага се на: MSC Seaside, MSC Seaview 
Цена: 68 евро на човек 
 
Steak House Experience Adult - Chef Table Menu

 
Този модерен американски стекхаус ви поставя в центъра на сцената с ваш личен 
готвач и сомелиер. Ще имате възможността да гледате майсторството на готвача 
докато четиристепенното меню се готви пред очите ви, допълнено от селектирани 
вина от цял свят, лично избрани от вашия сомелиер.

 
 

Предлага се на: MSC Divina, MSC Fantasia, MSC Preziosa 
Цена: 68 евро на човек  

 
Duo - Two Dining Experiences  
 
MSC предлагат пакет, който съчетава две много различни интернационални кухни. 
Насладете се на най-добрите ориенталски ястия в азиатския ресторант в Chef 
Yamaguchi’s Asian Market (Pan Asian Restaurant and Sushi Food Bar) и хапнете 
несравнимо телешко в Butcher’s Cut Steakhouse. Този пакет е предназначен само за 
лица над 13 години. 

 
Предлага се на: MSC Seaside 
Цена: 58 евро на човек  



 
 

 
Two dining Experiences  
 
Насладете се на две различни кулинарни изживявания. Потопете се в автентичната 
азиатска атмосфера на Galaxy Kaito - неведнъж официално обявяван за ресторанта с 
"най-доброто суши в морето", това очарователно място предлага вкусна 
автентична азиатска кухня, приготвена на място само с най-пресните и 
най-качествени съставки. Втората вечеря ще ви предложи невероятно вкусно телешко 
в уникалния Butcher’s cut Steakouse parlour.  

 
Предлага се на: MSC Divina, MSC Preziosa 
Цена: 50 евро на човек 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


