THINGS ARE HEATING UP AT SUDESTADA JAKARTA
Jakarta, 20 Agustus 2019 – Bagai angin kencang, Sudestada menyapu perhatian
masyarakat Jakarta dengan makanan khas Latin dan Argentina yang lezat dan tempat
makan yang sangat fotogenik. Pelanggan restoran sangat menyukai menu andalah
restoran seperti Matambre panggang, Short Ribs, Tomahawk, Spanish Fried Eggs,
Empanadas, dan Pizza ala Argentina.
Seperti namanya yang berarti “angin kencang dari tenggara”, Sudestada Grill, Bar &
Café meramaikan langit malam pada acara Pesta Pembukaan tanggal 13 Juli 2019 yang
mengambil tema Carnival de Sudestada. Setelah pesta pembukaan, Sudestada Jakarta
kini siap untuk menyambut lebih banyak lagi teman-teman yang jauh maupun dekat
untuk datang ke rumah Argentina-nya yang hangat dan nyaman. Bukan sekedar untuk
mencoba menu makanan yang lezat, tapi juga menikmati berbagai penawaran
menarik
di Sudestada yang kini juga bisa menjadi tempat istimewa untuk
menyelenggarakan aneka acara.
RITMO LATINO | LATIN RHYTHMS
Setiap Kamis, 8 PM
Nikmati santap malam ala Argentina ditemani oleh melodi latin yang menggoda.
Live Latin Music Performance by La Nuit at 8.00 PM

CERVEZA EN EL GARDEN | BEER IN THE GARDEN
Senin – Kamis, 4-8 PM
Nikmati angin sepoi sore hari dan ajak kerabat terdekat untuk menghabiskan sore mu
dengan promo beer bucket yang menyegarkan,
——
Bucket of 4 Heineken beer for Rp. 150,000++
Bucket of 3 Strongbow Gold Apple Cider for Rp 110,000++
IDR 350,000 ++ per person
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T.G.I.WINE !
Every Friday, All Day
Wine not? It’s Friday!
Siapa yang tidak suka dengan hari Jumat? Nikmati 15% off untuk semua koleksi
Argentinian Wine kami. Dengan live music yang mulai dari jam 8 malam, anda
sebaiknya memesan meja sebelum terlambat!
——
15% off on all Argentinian wines
Live acoustic mulai jam 8.00 PM
EVENT & PACKAGES AT SUDESTADA JAKARTA
Sudestada Jakarta menyediakan tempat istimewa di daerah Jakarta Pusat untuk
mengadakan aneka acara special. Menu konsep “sharing” yang ditawarkan di rancang
untuk mengumpulkan keluarga dengan makanan lezat. Dengan berbagai paket yang
bisa di custom disiapkan sedemikian rupa sehingga anda dapat mencoba beragam
menu makanan favorit yang khas dengan porsi yang sesuai.
Restoran ini menyambut para tamu kedalam rumah khas Argentina yang di dekor
secara apik dan kontemporer di area indoor maupun outdoornya. Dibantu oleh team
kami yang professional dan ramah, Sudestada telah siap melayani dengan sepenuh
hati baik itu Corporate Meetings, Social Gatherings, Workshops dan Aneka Pesta.
——
Untuk reservasi diatas 10 pax
Kirimkan detail acara anda ke booking@sudestadagrill.com
Reservasi dianjurkan
Telephone: +6221-392-8944
Whatsapp: +62-813-3126-5567
Email: Booking@sudestadagrill.com
https://www.sudestadagrill.com/reservation/
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Untuk layanan media, silahkan hubungi:
Mega Limantara
Account Manager
PREFINITE Communications
E-mail: mega@prefinite.id
Mobile: +62878 7552 3803

- END -

ABOUT SUDESTADA JAKARTA
Berlokasi di kawasan Menteng, jantung kota Jakarta, Sudestada Jakarta menawarkan
menu khas Latin yang berbeda. Dengan hadirnya area panggangan “Asado” atau
panggangan di luar khas Argentina pertama di Jakarta, Sudestada Jakarta
membenamkan para tamu nya pada nuansa budaya and gaya hidup Argentina yang
kental dengan pengalaman makan yang otentik dimulai dari aneka menu yang
ditawarkan dan juga tampilan desain dan konsepnya yang bergaya neoklasikal
kontemporer.
Nama Sudestada berasal bahasa Spanyol berarti “angin kencang”, lebih tepatnya angin
sebelum badai besar. Dalam budaya negeri Tango, nama ini dianggap memmbawa
keberuntungan. Dinaungi oleh chef dan juga pemilik asli dari Argentina, Victor
Taborda, rasa Latin yang otentik dapat ditemukan dalam tiga konsep dari restoran ini,
di grill, bar dan juga café. “Sharing menu” menu makan bersama, ditawarkan di
restoran dan dirancang khusus untuk menyatukan orang-orang atas makanan, sama
seperti dengan “Asado” atau acara berkumpul dengan keluarga untuk memanggang
daging di panggangan luar yang menjadi kebiasaan masyarakat Argentina.
Gedung berlantai dua yang menyerupai rumah Argentina ini menyapa tamu setiap
harinya mulai dari saat sarapan sampai larut, di dominasi dinding bata merah, dengan
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konsep klasik modern yang dipenuhi tanaman-tanaman dan berbagai ornament
industrial rustic seakan membawa tamu untuk merasakan suasana di Buenos Aires,

ibukota Argentina. Di Sudestada Jakarta, tamu dapat menikmati suasana makan yang
lapang, santai dan nyaman di area makan indoor maupun outdoor, tidak hanya
menyajikan menu makanan dengan rasa jujur dan otentik tapi juga pelayanan yang
ramah benar-benar mencerminkan gaya hidup dan budaya Argentina yang ikonis.

You may come as a guest, but leave as El Amigo!
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