Restaurante Mocotó Café abre as portas no Shopping D
Com investimento de R$ 1 milhão, a rede Mocotó estreia em shopping
centers, trazendo ao público a reverenciada culinária nordestina, ampliando
também sua presença na zona norte da capital paulista. A inauguração será
no próximo dia 12.
Referência em compras e lazer na zona norte da cidade, o Shopping
D passa a oferecer aos clientes o primeiro espaço gastronômico
da Rede Mocotó para shopping centers, o Mocotó Café. Localizado no
piso 1, o restaurante recebeu investimentos de R$ 1 milhão,
contando com cerca de 200 metros quadrados no empreendimento.
No local, os visitantes podem experimentar iguarias e pratos
especiais do Nordeste, como baião de dois, escondidinho, torresmo
e o tradicional dadinho de tapioca. Também à frente dessa unidade,
o chef Rodrigo Oliveira, acompanhado por sua equipe, deve ampliar
a experiência aos clientes, incluindo no cardápio sobremesas e os
cafés especiais, trazidos de Pernambuco e da região da Chapada
Diamantina, na Bahia.
Com o objetivo de garantir a excelência já destacada da Rede, o mais
novo restaurante vai priorizar pratos rápidos, mas autorais, por isso
parte da comida veem preparada da sede, sendo finalizada na
hora. "O projeto alia os clássicos do Mocotó para almoço e happy
hour a um exclusivo café da manhã sertanejo, com tapioca, cuscuz e
carne-seca na nata", afirma Rodrigo Oliveira, chef do restaurante.
Além da chegada do Mocotó Café, o Shopping D prepara outras
novidades que integram também seu projeto de revitalização, no qual
o mais novo restaurante se integrará a um Boulevard Gastronômico,
com outras marcas que serão anunciadas em breve.
O empreendimento está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, nº
1.100, próximo das estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô.
Mais informações pelo telefone (11) 4506-6000 ou no
site www.shoppingd.com.br. Acompanhe as novidades pelas redes
sociais: https://www.facebook.com/shoppingd/?fref=ts e https://www.
instagram.com/shopping_d/ .

