
 
Três chefs famosos trabalharão no icônico Burj Al Arab Jumeirah 

DUBAI, EAU, 29 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Na sequência dos recentes anúncios do Jumeirah 
Group de seguir com sua posição de marca líder internacional de hotelaria de luxo, o grupo está 
fortalecendo sua relevância na arte de experiências gastronômicas superiores. 

 

Para ver o comunicado à imprensa de multimídia, clique, aqui:  
https://www.multivu.com/players/uk/8537451-celebrity-chefs-join-burj-al-arab-jumeirah/ 

Com o objetivo de proporcionar sensações culinárias únicas, o Burj Al Arab Jumeirah, um ícone mundial 
muito conhecido, orgulha-se de anunciar três novos chefs para sua coleção atual de dez restaurantes 
famosos do grupo: Francky Semblat, Kim Joinie-Maurin e Kasper Kurdahl, celebrando a soma total de 7 
estrelas Michelin nos seus mais recentes encontros culinários. 

A notícia vem depois da recente notável contratação de Michael Ellis, ex-diretor geral do Guia Michelin, 
como diretor de culinária. 

Enquanto Francky Semblat e Kim Joinie-Maurin são oriundos da famosa escola de excelência culinária 
de Joël Robuchon, Kasper Kurdahl trabalhou ao lado de lendas culinárias como Roger Souvereyns. Os 
três chefs adicionarão um toque exclusivo ao cenário gastronômico do Burj Al Arab. 

O restaurante Al Muntaha do hotel receberá o chef Francky e o restaurante Sky View o chef Kim, já o 
chef Kasper trabalhará no restaurante Al Mahara. 

Anthony Costa, vice-presidente regional do Jumeirah Group e diretor-administrativo do Burj Al Arab, e 
quem contratou os três chefs famosos, declarou: 

"Estou feliz em receber os chefs Kasper, Francky e Kim no Burj Al Arab. A experiência deles em alguns 
dos melhores restaurantes do mundo, juntamente com suas diferentes histórias e aventuras 
empreendedoras, abrirão caminho para uma maravilhosa jornada gastronômica". 

O Burj Al Arab Jumeirah pretende criar experiências gastronômicas superiores para seus visitantes, 
seguindo o foco constante do Jumeirah Group de elevar o nível da economia da experiência. Jose Silva, 
CEO do Jumeirah Group, acrescentou: "Estamos muito orgulhosos de anunciar a chegada de três novos 

https://www.multivu.com/players/uk/8537451-celebrity-chefs-join-burj-al-arab-jumeirah/


especialistas em culinária em nosso principal hotel de Dubai. Estas contratações revelam o início de uma 
oferta culinária mais diversificada e inovadora, além do nosso foco contínuo na experiência dos 
visitantes, que é um elemento essencial do setor luxo. O cenário culinário diversificado de Dubai será 
prazeroso para os visitantes da Expo 2020 no próximo ano e, com mais de 60 restaurantes na cidade, 
estamos prontos para receber nossos convidados epicuristas. Esta é a primeira de várias outras 
excitantes experiências culinárias e de clientes que planejamos anunciar brevemente". 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/878859/Jumeirah_Group.jpg 

 

CONTATO:  Elena Voitinskaya, Elena.Voitinskaya@jumeirah.com, +971-4-3017559 
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