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MEAT YOUR PERFECT DATE 
Rayakan Valentine dengan makan malam romantis di Sudestada 

 
Kejutkan pasangan anda dengan makan malam romantis bernuansa 
Argentina di Sudestada, di mana anda akan dimanjakan dengan pelayanan 
tak terlupakan sambil menikmati menu five-course spesial Valentine yang 
dikurasi khusus untuk para pecinta daging! 
 
Rayakan kebersamaan dengan buket mawar indah untuk pasangan anda, 
sparkling wine, dan menu makan malam menggiurkan untuk dinikmati 
bersama — termasuk Empanadas berisi irisan daging Matambre, Sizzling 
prawns, Scallop risotto dengan truffle, Rib eye foie gras dan pilihan pencuci 
mulut khas Argentina untuk menutup makan malam romantis anda. 
 
Nikmati juga pertunjukan khusus dari live band acoustic Sudestada yang 
akan memainkan lagu-lagu romantis pilihan anda, dan abadikan momen 
penuh kasih sayang ini dengan sekotak coklat homemade Sudestada dan 
sebuah foto Polaroid sebagai kenang-kenangan. 
 
MEAT YOUR PERFECT DATE  
Friday, 14 February 2020, 18.00 WIB 
IDR 1,500,000++ untuk setiap pasangan 
Live music dimulai pada pukul 20.00 WIB 
Termasuk buket bunga mawar, dua gelas sparkling wine, satu box Sudestada 
Chocolate Bonbons dan foto Polaroid 
 
Reservasi diperlukan 
Telepon: +6221-392-8944 
Whatsapp: +62-813-3126-5567 
Email: Booking@sudestadagrill.com 
https://www.sudestadagrill.com/reservation/ 
 
 
Untuk informasi media, silahkan kontak: 
Mega Limantara 
Account Manager 
PREFINITE Communications  
E-mail: mega@prefinite.id   
Mobile: +62878 7552 3803 

 



   
 

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

 
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! 
 

 


