SHOPPING D REALIZA SEMANA GASTRONÔMICA ESPECIAL
PARA HOMENAGEAR PERÍODO DO DIA DOS NAMORADOS
Inspirado no Dia dos Namorados e em parceria com os lojistas, o Shopping D
realiza de 6 a 12 de junho uma semana gastronômica especial. Intitulado “Love
Menu”, o evento consiste na oferta de cardápios e promoções exclusivamente
preparados para os casais. Cinco restaurantes participam diretamente da ação.
Especializado em comida de boteco, o Cruzeiro´s Bar (piso 1) apresenta como
sugestão especial a picanha, a R$ 85,90 por casal. O prato inclui quatro fatias de
picanha baby beef, acompanhadas de arroz branco, pães, farofa e vinagrete,
além de duas cervejas Stella Artois (275ml). Recém-inaugurada, a casa tem
adega de vinhos com 50 rótulos dos variados países. Outro diferencial é um
espaço exclusivo para cervejas artesanais, com 40 marcas da bebida.
Premiado por aliar tradição e inovação, o Mocotó Café (piso 1) reúne especiais
do Nordeste, como baião de dois, escondidinho, torresmo e o tradicional
dadinho de tapioca. Na sexta, sábado, domingo e segunda-feira, dentro do
“Love Menu”, cada casal recebe como cortesia a Garapa Doida (coquetel à base
de melado de cana e cachaça).
Inspirado na culinária italiana, o Anabelle (piso 2) tem refeições para o casal a
R$ 70, com direito a um Petit Gateau por casal. No cardápio estão massas,
pratos quentes, grelhados, entre outras opções.
No Divino Fogão (piso 1), conhecida por sua comida típica da fazenda, o casal
que fizer refeição na loja ganha como sobremesa um cupcake.
Especialista em comida asiática, o Mei Mei (piso 2) oferece duas opções: na
compra de qualquer barco, o casal ganha duas sobremesas (banana caramelizada
ou gelatina); ou nas compras acima de R$ 50, ganha dois temakis (skin ou
salmão simples).
O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, próximo das
estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô. Mais informações pelo telefone
(11) 4506-6000 ou emwww.shoppingd.com.br.

