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SIARAN PERS

* Untuk segera diterbitkan

KAZA, RESTORAN MEDITERANIA INSPIRASIONAL DI JANTUNG SEMINYAK

Bali, 28 Januari 2020 – Kanvaz Village Resort, Seminyak dengan antusias mengumumkan

pembukaan KAZA Inspirational Dining, destinasi kuliner utama dari semua lokasi kuliner di

Kanvaz. Bertempat di lantai dua Kanvaz Village Resort, Seminyak, Jalan Petitenget no. 188,

Seminyak, Badung, Bali.

Diciptakan oleh Chris Janssen dari restoran peraih penghargaan Le Quartier, di Jakarta, Kaza

mengambil inspirasi dari daerah Mediterania, lengkap dengan pelayanan yang hangat dan

menghadirkan budaya kuliner yang elegan dan mewah. Dengan namanya yang merupakan

permainan kata dari kata dari bahasa Spanyol ‘casa’ yang berarti rumah, Kaza menerima

tamu dengan kehangatan supaya semua orang dapat merasa nyaman seperti di rumah.

Kaza dikepalai oleh resident Chef de Cuisine, Cyril Boulais yang memulai karir kulinernya di

Paris lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Chef Cyril telah mengasah kepiawaian kulinernya

melalui pengalaman bertahun-tahun di berbagai restoran Michelin star di seluruh dunia

sebelum memulai masanya di Kaza. Mengedepankan kesederhanaan dari setiap masakan, ia

menggunakan teknik klasik dan modern yang berfokus pada kesegaran produk bahan

masakan untuk saling melengkapi citarasa dari masing-masing bahan. Setelah terinspirasi

dari acara memasak yang ditonton semasa kecil, Chef Cyril melanjutkan perjalanan kulinernya

dalam menyajikan makanan yang berfokus pada bahan-bahannya, sembari mengeksplorasi

kemungkinan kreasi atas citarasa dan tekstur, untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang

tak terlupakan.

Menu Kaza dibuat secara kreatif dan dikuratori untuk menawarkan hidangan pembuka yang

dapat dinikmati bersama-sama dengan keluarga; meliputi hidangan laut segar, hidangan

utama yang klasik, beberapa menu dimasak di atas kayu dan panggangan arang. Untuk

menghadirkan pengalaman kuliner istimewa, Chef menyiapkan menu yang disiapkan hanya

dengan bahan-bahan terbaik yang bersumber lokal dari Bali, Lombok atau diimpor dari
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sumber terbaik. Daftar anggur lengkap menampilkan château terkenal di dunia serta koleksi

new world wine, vintage champagne, dan minuman beralkohol klasik lainnya. Manajer Kaza

ada di samping Anda untuk membantu dalam pemilihan atau menyarankan pilihan wine

pairing.

Jam buka untuk koktail Pre-Dinner cocktails dan Small Bites dimulai dari pukul 16.00 dengan

makan malam yang disajikan mulai pukul 18.00 - 22.00 atau sampai tamu terakhir

meninggalkan area restoran. Dengan area full-AC, Kaza menawarkan suasana romantis yang

menghadap ke kolam renang laguna dengan tata ruang yang dapat mengakomodasi 80 orang,

dan private dining area yang dapat menampung hingga 16 orang. Selain itu, dua meja Chef

ikonik dipusatkan di dapur yang memungkinkan para tamu untuk sepenuhnya menyerap

energi kuliner yang menarik.

Resident Chef de Cuisine, dan Restaurant Manager Kaza selalu siap untuk menyambut anda

di area restoran, memastikan bahwa setiap permintaan paling mendetil telah terpenuhi

dengan kualitas terbaik dan pelayanan terhangat. Kaza bertujuan untuk menyediakan

atmosfer nyaman di mana semua orang akan disapa bagaikan teman lama, dengan

pelanggan lama kembali disapa dengan makanan dan minuman favoritnya.

Kanvaz Village Resort, Seminyak menawarkan pengalaman liburan menyeluruh yang meliputi

akomodasi kelas atas yang bergaya butih, serta berbagai pilihan kuliner. PIlihan makanan

termasuk The Terrace yang menyediakan all-day dining bergaya al fresco, R.U.CoCo Asian

Bistro, Kaza Inspirational Dining, dan Reflections Sky Bar. PIlihan bersantai lainnya adalah

fasilitas Elemental Spa and Gym, kolam renang laguna, area bersantai Atelier lengkap dengan

courtyard, serta akses mudah ke berbagai acara kebudayaan dan berbagi outlet retail.

Berlokasi strategis di jantung Seminyak, Kanvaz Village Resort, Seminyak berada di sekitar

pantai di mana Anda dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah sambil

menikmati koktail atau kelapa muda segar hanya dengan berjalan kaki. Resor kami juga

terletak sejauh perjalanan kaki singkat ke jalan Seminyak yang modis di mana butik-butik

desainer kelas atas berbaris berdampingan beserta tempat-tempat makan dan hiburan paling

trendi di daerah tersebut.

Menawarkan liburan mewah dengan beragam aktivitas, Kanvaz Village Resort, Seminyak

menyambut wisatawan yang mencari gaya hidup lengkap di tempat paling semarak di Bali,

Seminyak.
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TENTANG KANVAZ VILLAGE RESORT, SEMINYAK

Istirahat dan recharge diri Anda di salah satu dari 147 kamar utama dan 8 suite

kami. Akomodasi yang luas dan ditata apik dengan fasilitas modern, dan dilengkapi layanan

penuh perhatian kami. Tidur nyenyak di tempat tidur khas Kanvaz yang dibuat untuk

ketenangan beristirahat, dan kamar mandi yang dirancang kontemporer, dilengkapi dengan

bak mandi atau pancuran rainforest shower.
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