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JUNE HAPPENINGS AT 
SUDESTADA JAKARTA  

 

 
 
SUDESTADA EVERYDAY MEALS 
 
Sudestada Jakarta memperkenalkan EveryDay Meals, menu makanan yang akrab 
disantap sehari-hari dan menggugah selera, dengan gaya dan rasa yang anda familiar dan 
suka dan bisa dinikmati setiap hari dengan harga terjangkau 
 
Dimanapun tamu berada, bekerja di rumah, tinggal di dengan anak-anak atau 
beraktifitas normal sementara menjaga jarak, Sudestada Everyday Meals menawarkan 
kemudahan persiapan makanan dengan berbagai macam makanan lezat. 
 
 
Dimasak setiap harinya, dengan protokol kebersihan ketat dan dikemas dengan aman , 
Executive Chef Victor Taborda membuat 10 menu siap saji baru yang tersedia untuk 
diambil ataupun diantar!  
 
 



 

 
 
 
EVERY DAY MEALS 

1. Chicken Milanesa with rice 
2. Beef Stew with garlic rice. 
3. Spinach Cannelloni with duo sauces. 
4. Matambre Fried Rice and egg. 
5. Matambre Noodles and egg. 
6. Beef Ravioli with creamy mushroom sauce. 
7. BBQ Pulled Chicken with rice 
8. Grilled Fish with quinoa and veggies 
9. Beef Milanesa with mashed potato and egg. 
10. Meatball Pasta with tomato sauce. 

 
Rp 60,000+ per menu  
Harga belum termasuk 10% ppn 
 
Daily, 10 AM - 8 PM | Available for Takeaway & Delivery | No Dine In  
For order and availability, WhatsApp to 0813 3126 5567 
Free delivery within 5km radius from Sudestada 
@SudestadaJakarta | #SudestadaToGo 
www.sudestadagrill.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SUDESTADA COCKTAILS TO GO 
 
Stok minuman berkualitas bar di rumah atau berikan kejutan kepada kerabat dengan 
Cocktail Delivery dengan Sudestada bottled cocktails. Menikmati minuman dirumah 
menjadi kesenangan yang mudah, open, pour over ice and enjoy! 
 
Rayakan happy hour dirumah dengan barrel-aged Negroni yang klasik. Minuman 
berbasis gin ini dibuat dengan Campari, vermouth manis dan kulit jeruk, definisi 
kesempurnaan setelah hari yang panjang. 
 
Ramah akhir makan dengan kalian yang banyak digestif yang besar , dan rasa citrus ( 
asam ) limoncello yang menyegarkan .Lemon dibuat dengan segar diperas , vodka , gula 
dan kulit lemon , cerah dan summery , makanan yang besar ujung ke setiap . 
 
Akhiri makanan yang lezat dengan digestif yang menyegarkan seperti Limoncello. Dibuat 
dengan lemon peras segar, vodka, gula dan kulit lemon, rasanya cerah dan seperti 
musim panas, akhir yang nikmat untuk setiap makanan. 
 
COCKTAILS TO GO 
Limoncello   Rp 250,000+ 
Aged Negroni   Rp IDR 350,000+  
Tersedia dalam 250 ml 
Harga belum termasuk 10% ppn 
 
Daily, 10 AM - 8 PM | Available for Takeaway & Delivery | No Dine In  
For order and availability, WhatsApp to 0813 3126 5567 
Free delivery within 5km radius from Sudestada 
@SudestadaJakarta | #SudestadaToGo 
 
 
 



 

 

 
 
SUDESTADA WHOLE CAKES 
 
Karena satu slice saja tidak cukup, nikmati rangkaian lezat dari kue Whole Cake dari 
Sudestada, yang dibuat oleh pastry chef Argentina, Claudia Urbaneja. Cocok untuk 
mempermanis setiap perayaan atau untuk dikirim kepada yang terdekat. Sudestada 
Whole Cakes menawarkan beberapa kue favorit Argentina termasuk Dulce de Leche 
Cheesecake, Rogel dan juga favorit kami, Carrot Cake! 
 
WHOLE CAKES 
Carrot Cake    Rp. 550,000+ 
Dulce De Leche Cheesecake  Rp. 600,000+ 
Rogel Cake     Rp. 300,000+ 
Mix Berries Cheesecake   Rp. 600,000+ 
Oreo Cheesecake    Rp. 550,000+ 
Tiramisu Cake     Rp. 400,000+ 
Orange pound cake    RP. 200,000+ 
 
Untuk menyiapkan kue yang fresh, silahkan order 2 hari sebelumnya. 
Harga belum termasuk 10% ppn 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Daily, 10 AM - 8 PM | Available for Takeaway & Delivery | No Dine In  
For order and availability, WhatsApp to 0813 3126 5567 
Free delivery within 5km radius from Sudestada 
@SudestadaJakarta | #SudestadaToGo 
www.sudestadagrill.com 
 
Untuk informasi media, silahkan kontak: 
Mega Limantara 
Account Manager 
PREFINITE Communications 
E-mail: mega@prefinite.id 
Mobile: +62878 7552 3803 

~ SELESAI ~ 
 
 
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 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! 


