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INSTRUÇÕES DE COMPRA NO SITE  
 
 

O NOVO SITE do Restaurante Cinqüenta está demais. Você pode aproveitar ofertas 

exclusivas, saborear pratos com até 50% de desconto e reservar mesas, visualizando o layout 

do salão. 

 
COMO COMPRAR 
Para comprar, é fácil: Faça seu cadastro e aguarde ativação, etapa necessária para verificar 

se os dados cadastrais estão corretos, depois disso é só clicar e comprar vamos ao passo a 

passo do web site e-commerce: 

 

1 – Acessar o site do restaurante: http://www.restaurante50.com.br/cadastro, e preencher 

devidamente todos os campos solicitados, colocar atenção no e-mail e senha dados essenciais 

para seu login no site; 

 
2 – Após concluir o cadastro favor aguardar a ativação do mesmo, que consiste na 

confirmação dos dados fornecidos; 

3 – Depois disso é só clicar e comprar segue instruções de como realizar suas compras; 

4 - Acessar o site do restaurante:  
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Link de Ofertas onde você encontra pratos em promoção com até 50% de desconto: 

http://www.restaurante50.com.br/ofertas#internas1 ; 
 
Link de Promoções onde você encontra pratos e bebidas com super descontos: 

http://www.restaurante50.com.br/promocoes#internas1 ; 
 
 
5 – Escolha o produto desejado: 

 
7 – Clique em comprar: 

 

 
 

Faça seu login, colocando e-mail e senha cadastrados no site: 
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8 - Defina a quantidade DO PRODUTO ESCOLHIDO:  

 

 
Você pode comprar mais produtos, clicando em: 

  
Escolha quando será consumido, clicando em: 

 
 

Nota: Você deve ficar atento ao horário de funcionamento do restaurante: 

Quarta a sábado no jantar: 18 às 24h 

Sexta a domingo no almoço: 11 às 15h 

 

Para finalizar escolher a forma de pagamento:  

 
Clicar em: 

 
 

9 – Você será direcionado para o site cielo e-commerce: 

 

Informe o número do seu cartão 

 
Informe a data de validade do seu cartão 

 
Informe o código verificador do seu cartão 
(três dígitos do verso do seu cartão) 

 
Clique em enviar 
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Parabéns, você finalizou sua compra com sucesso, agora é só saborear suas compras na 
data escolhida.  
 
 
 
RESPONSABILIDADE CÍVIL E SELO DE QUALIDADE 
O restaurante Bela Vista possui um seguro de responsabilidade Civil como também o selo de 

qualidade do PAS, devido os procedimentos legais e exigências de ambos, todos os alimentos 

para consumo no evento e nas instalações do restaurante ou por estes explorados, tem que 

ser produzidos, confeccionados e elaborados pela nossa equipe como forma de assegurarmos 

as Normas de Higiene e Segurança Alimentar em vigor e garantirmos a qualidade dos nossos 

serviços, nesta conformidade: 

  

Não é permitida a entrada de nenhum alimento que não seja por nós confeccionado e 

produzido. 

 

COMPROMISSO COM A QUALIDADE 
O Restaurante Bela Vista tem uma preocupação constante em satisfazer as necessidades e as 

expectativas de seus clientes no que tange à alimentação, bebida e serviço. Para tanto são 

utilizados produtos e ingredientes de alta performance e isto só é possível quando buscamos 

os melhores fornecedores do mercado, pois estes parceiros realizam investimentos em 

qualidade que nos proporcionam segurança. 

  

Agradecemos e colocamo-nos, desde já, a inteira disposição para os esclarecimentos 

complementares que se fizerem necessários. 

 

  

 

Atenciosamente, 

 

Marcelo.  

Restaurante Cinqüenta. 

Telefone: (47) 3397-2748 

E-mail: contato@restaurante50.com.br 


