SUDESTADA IN THE NEW
Memulai tahun baru dengan awal yang menyegarkan, Sudestada menyuguhkan
berbagai pilihan program menarik dengan tetap mengusung konsep ‘amigos’ yang
memperhatikan dan menghibur tamu serta menjamin kenyamanannya, sebuah
kehangatan yang sama dengan bertamu ke rumah seorang teman dekat.

SEASONAL OFFER
NICE TO MEAT YOU
Untuk memulai tahun baru dengan kemeriahan, dan untuk menghargai amigos loyal
dan menyambut yang baru, Sudestada bersemangat untuk menemui semuanya dalam
program Meat! Untuk waktu yang terbatas, steakhouse Argentina ini menawarkan
promo ‘Buy One Get One Chuletón’, yang tersedia dalam pilihan 500gr dan 1000gr.
Chuletòn adalah steak dari bagian tulang rusuk berukuran besar yang dimasak
perlahan di atas parilla — panggangan arang khas Argentina. Steak yang lezat dan juicy
ini dapat dinikmati sampai dengan tiga orang untuk ukuran 500gr, dan hingga lima
orang untuk ukuran 1000gr. Membuat Chuletón menjadi hidangan yang cocok
dinikmati bersama dengan teman dan keluarga dalam berbagai suasana meriah.
Disajikan dengan saus Chimichurri yang menjadi favorit di Argentina, serta saus salsa
Criolla dengan bahan dasar tomat yang menyegarkan. Untuk memastikan kesediaan
dan kualitas steak, pemesanan tempat terlebih dahulu sangatlah disarankan.
Senin sampai Jumat, 11.00 -15.00 WIB
Buy 1 get 1 Chuletòn, tersedia dalam ukuran 500 or 1000 gr
Reservasi terlebih dahulu dibutuhkan
Tergantung pada ketersediaan
Penawaran tersedia dari 16 Januari sampai 15 Februari 2020
S&K berlaku.
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WEEKLY PROGRAMS 2020
Pilihan program-program untuk setiap hari dalam seminggu mengundang teman
‘amigos’ dari jauh dan dekat.

1. DOUBLE THE SINGLE MALT
MONDAYS & TUESDAYS, 6 PM ONWARDS
Double up your game for the price of one!
An irresistible offer that keeps you away from traffic!
——
Macallan 12 - 350k++
Glenfiddich - 230k++
Singleton 12 - 230k++
Glenlivet 12 - 230k++
——
*T&C Applies
2. SUDESTADA SUNDOWNERS
Wednesdays, 6PM onwards
Us: Can we get you a Classic Margarita? Or an Espresso Martini?
You: How about both!
Buy 1 get 1 cocktail all night long!
——
*T&C Applies
3. IT’S A WINE WINE WORLD
Thursdays, 6 – 9 PM
It’s the time to uncork and unwine. Argentinians Malbec wines are recognized
as one of the most delicious in the world!
Staying true to the saying, “when in doubt, drink more wine".
——
Free-flow Argentinian wine
300k++ per person
——
*T&C Applies
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4. FIESTA LA FRIDAY
Fridays, 6 - 9PM
Sudestada is the place to be to enliven your Friday Fiesta!
We have sizzling grilled meats up on our grill, live entertainment and free-flow
beverages for unforgettable start to the weekend! Cheers!
——
Free-flow Gin, Vodka & Whiskey
300k++ per person
Live music by Love Box starts at 8 PM
——
*T&C Applies
5. RITMO LATINO | LATIN RHYTHMS
Every Saturday, 8 PM onwards
Be swept away with the sweet tunes of Latino music while feasting on the sights
and tastes of our Latin-influenced dishes with your loved ones!
——
Live music by La Nuit starts at 8 PM.
6. LET THEM EAT CAKE!
Daily, 7 PM onwards
Better be hurry before we ran out!
Buy one get one cake in display.
Reservation is highly recommended
Telephone: +6221-392-8944
Whatsapp: +62-813-3126-5567
Email: Booking@sudestadagrill.com
https://www.sudestadagrill.com/reservation/
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Untuk informasi media, silahkan kontak:
Mega Limantara
Account Manager
PREFINITE Communications
E-mail: mega@prefinite.id
Mobile: +62878 7552 3803

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
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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