
Restaurantes do Animal Kingdom sem Necessidade de Reserva 

 
Apesar de o Animal Kingdom ser um dos maiores parques da Disney, é o que oferece menos opções de 
restaurantes. Mesmo assim, esse parque oferece muitos itens saborosos e diferentes, ótimas opções para 
quem quer fugir do hambúrguer-com-batata-frita. 
 

Vou listar aqui as 5 melhores opções na minha opinião, considerando o cardápio e o ambiente – mas como 
cada restaurante tem um cardápio bem diferente do outro, é interessante ler todos, pois o que eu 
considero como número 3 pode ser o seu número 1, de acordo com seu gosto pessoal e o perfil da sua 
família. 
 

Vamos à lista então! 
 
5. Tamu Tamu Refreshments 
Fica quase em frente ao restaurante Tusker House, é pequeno e meio escondido, e quase pode ser 
considerado um quiosque. Só entrou na lista por oferecer um Sanduíche de Porco e 3 tipos de salada (de 
frango, de quinoa e salada de frutas) que parecem bem interessantes. 
 
Pontos positivos 

• É sempre vazio, pois os visitantes normalmente “passam batido” por aqui. 
• A Salada de Frango é muito elogiada 
• Tem um Milk-shake de chocolate bem gostoso – ótima pedida para dias quentes! 
• É o único lugar do Animal Kingdom onde você encontra o Sorvete de Abacaxi – uma delícia!!! 
• A Salada Quinoa é uma das opções vegetarianas mais elogiadas dos parques. 
• Tem várias mesas do outro lado da rua, próximo à entrada do Tusker House 

 
Pontos negativos 

• Pouquíssima variedade de pratos 
• O Sanduíche de Porco é bem apimentado – não indicado a quem não está acostumado com 

pimenta. 
• As mesas não são no ar condicionado 

 
4. Pizzafari 
Como o nome diz, serve basicamente Pizza, e como é muito fácil encontrar Pizza nos Estados Unidos, o 
Pizzafari ficou em 4º.  Ele só não ficou em último por ser um ambiente fechado, com mesas no ar-
condicionado e ser bem grande, capaz de acomodar muita gente. Isso faz muita diferença em horários de 
pico e nos meses mais quentes. 
 

Além das pizzas, o Pizzafari tem também uma salada com frango, massa e vegetais, salada caesar com 
frango e um sanduíche italiano com presunto, peito de peru e salada. Também é o principal restaurante 
Quick Service (serviço rápido, de balcão) do Animal Kingdom que está aberto para o café da manhã. 
 
Pontos positivos 

• Apesar de ficar cheio no almoço, é bem amplo 
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• Ambiente fechado, no ar-condicionado 
 
Pontos negativos 

• Pouca variedade de pratos 
• Fica muito cheio nos horários de pico 

 
3. Restaurantossaurus:  
É o maior restaurante Fast Food do Animal Kingdom, localizado na região Dinoland. Além de ser muito 
amplo, é um ambiente fechado, com quase todas as mesas no ar-condicionado. É o único que tem 
Hamburguer e Hot-Dog, então se você tem crianças/adolescentes na família que fazem questão do 
hambúrguer, essa é a principal opção. 
10 
 

Pra quem quer fugir do hambúrguer, as opções são o Sanduiche de Frango Grelhado ou a Salada BLT, com 
frango grelhado, alface, tomate, pedacinhos de bacon e croutons. 
 
Esse restaurante ficou em 3º lugar por 2 diferenciais: tem um bom “topping bar”, onde você pode 
adicionar saladas ao seu sanduíche (alface, tomate, cebola, picles e cogumelos e cebolas refogados), além 
de alguns molhos como agridoce e ranch – sem custo adicional e tem refil grátis de bebidas. 
 
Pontos positivos 

• Apesar de ficar cheio no almoço, é bem amplo 
• Ambiente fechado, no ar-condicionado 
• É o único com refil grátis de refrigerante 
• Ótimo “Topping Bar” no estilo do Cosmic Ray’s e Peco’s Bill no Magic Kingdom 
• É o restaurante com a melhor decoração  
• A opção infantil é servida com um balde e uma pá – o que agrada às crianças. 

 
Pontos negativos 

• Pouca variedade de pratos 
• Fica muito cheio nos horários de pico 

 
2. Flame Tree Barbeque:  
Coloquei o Flame Tree Barbeque em segundo, mas na minha opinião ele empata com o Yak and Yeti. 
Porém, como os dois são completamente diferentes um do outro, depende muito do gosto pessoal. No 
meu caso, depende do dia, tem dias que eu sou mais Yak and Yeti, outros dias eu sou mais o Flame Tree. 
 
O grande diferencial do Flame Tree são as Ribs, ou Costelas, feitas no estilo churrasco americano. 
Além da costela, esse restaurante também serve frango assado, sanduíche de carne de porco, sanduíche 
de peito de peru, combo de costela e frango e a famosa Turkey Leg, ou coxa de peru.  
 
 

Mais dicas em www.disneyguia.com.br 

www.disneyguia.com.br
www.disneyguia.com.br


Restaurantes do Animal Kingdom sem Necessidade de Reserva 

 
Pontos positivos 

• As mesas ficam numa região bonita, cheia de verde em volta, algumas com vista para a água e para 
a Expedition Everest 

• A porção de cebola frita é boa, grande e barata! 
• Alguns pratos são grandes e é possível dividir 
• Apesar das mesas não ficarem no ar-condicionado, elas são em áreas cobertas – assim você não se 

molha em caso de chuva e não pega sol na cabeça. 
• É um pouco mais fresquinho que o Yak and Yeti, por estar cercado de verde 
• Pra quem quer uma opção menos gordurosa, o Sanduíche de Peito de Peru ou a Salada de Frango 

Defumado são boas opções. 
 

Pontos negativos 
• Se você quiser batata frita ou anéis de cebola como acompanhamento, terá que pagar um adicional 
• Tem MUITOS pássaros nessa área, e eles estão sempre famintos, então é bom que sempre tenha 

alguém do seu grupo “cuidando” da comida, caso os outros se levantem para pegar condimentos. 
• Mesmo sendo mais fresquinho por causa das árvores, nos dias mais abafados o calor pode ficar 

desconfortável. 
 
1. Yak and Yeti Local Food Café 
Essa é a versão “lanchonete” do restaurante Table Service de mesmo nome, com influência asiática. Para 
quem não quer fazer reserva no Yak and Yeti mas gostou da proposta, pode experimentar esse restaurante 
ao lado. Fica localizado próximo à atração Kali River Rapids. 
 

O grande diferencial é a culinária com influência asiática – quem gosta considera este um dos melhores 
restaurantes “sem reserva” dos parques. 
 

O cardápio tem frango doce, frango agridoce, bife teryaki com arroz, sanduíche de frango asiático, arroz 
frito com frango, rolinho primavera com carne de porco. 
 

Uma grande vantagem desse restaurante é que eles oferecem Cheeseburguer e nugguets de frango no 
cardápio infantil – assim famílias com crianças podem experimentar esse restaurante sem o receio das 
crianças não gostarem dos pratos mais “diferentes”. 
 

Pontos positivos 
• Oferece Cheeseburguer e nugguets de frango no cardápio infantil 
• Os rolinhos primavera são grandes e baratos. 
• Porções grandes 
• O bife teryaki com arroz é muito elogiado 

 
Pontos negativos 

• Poucos assentos e todos em uma área aberta, muitas vezes no sol. 
• Poucas opções para quem não gosta de comida asiática 
• Nos horários de pico as filas são grandes – e no calor 
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