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SUDESTADA TO GO MEMBUKA LAYANAN PESAN ANTAR DENGAN PROMO HARIAN

Jakarta, 20 April 2020 – Sudestada To Go kini menerima pesanan! Mengantarkan citarasa
meriah dari Argentina dan Amerika Selatan langsung dari dapur kami ke rumah anda,
khusus untuk Amigos kami yang tersayang! Menu To-Go kami mencakup berbagai pilihan
favorit, termasuk pizza khas Argentina, Empanadas, Sliced Iberico Ham dengan lelehan
keju provoleta, Grilled Matambre sebagai makanan pembuka bagi house specialties kami:
Rib Eye dan Chuletón - bone-in-rib steak yang menggugah selera. Untuk melengkapi
pengalaman bersantap aja, bar kami juga tersedia untuk mengantarkan wine favorit anda.
Sudestada Wine To Go siap mengantarkan pilihan Malbec dan Mendoza terbaik langsung
ke rumah anda, dengan penawaran diskon 25% persen dari semua koleksi wine kami.
Untuk memastikan Amigos tetap bersemangat menjalani hari-harinya, Sudestada To Go
juga menawarkan program 'Take Me Home'. Pilihan harian untuk makanan yang lezat dan
menyenangkan untuk menemani anda #StayHome/#DiRumahAja. Biaya pengantaran
gratis sejauh 5km dari Sudestada.

Jalan Irian No.15 RT.9/RW.5, Gondangdia Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PROMO HARIAN TAKE ME HOME
Senin: Beli 1 gratis 1 semua Argentinian-style Pizzas
Selasa: 25% off semua Sandwiches & Wraps
Rabu: Beli 1 Empanadas platter (6 pcs) , dapatkan extra 2 Empanadas
Kamis: Beli 1 gratis 1 Chuletón (Beli 500gr, dapatkan gratis 500gr lagi)
Jumat: Diskon 25% untuk Grilled Matambre
Sabtu: Beli 1 gratis 1 T-bone (Beli 500gr, dapatkan gratis 500gr lagi)
Minggu: Beli 1 gratis 1 T-bone (Beli 500gr, dapatkan gratis 500gr lagi)

#DiRumahAja dan biarkan Sudestada membawa citarasa Argentina pada anda.
SUDESTADA TO GO
Setiap hari, 10.00 – 20.00
Untuk order, WhatsApp ke 0813 3126 5567
Tersedia di Go Food
Pengiriman gratis di lokasi 5km radius dari Sudestada
Tidak menerima makan ditempat

@SudestadaJakarta | #SudestadaToGo
www.sudestadagrill.com
Untuk layanan media, silahkan hubungi:
Mega Limantara
Account Manager
PREFINITE Communications
E-mail: mega@prefinite.id
Mobile: +62878 7552 3803
~ SELESAI ~
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TENTANG 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 orangorang 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.

Jalan Irian No.15 RT.9/RW.5, Gondangdia Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

