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JOCKEY BAR & CAFÉ PRESENTEIA AS MAMÃES
Enviado por OUTRA VISÃO COMUNICAÇÃO
12-Mai-2017

OUTRA VISÃO COMUNICAÇÃO - 12/05/2017

O Jockey Bar & Café (Rua dos Inconfidentes, 871, Savassi) preparou uma promoção especial para este Dia das Mães.
&ldquo;Queremos deixar claro para o cliente que neste Dia das Mães o almoço não é da conta dele, e, sim, da nossa. Os
clientes que trouxerem as mamães não precisam pagar o prato principal&rdquo;, explica o diretor de Marketing do
Jockey, Diego De Stéfano.

Entre
os pratos principais, tem o Cowboy Steak Jack Daniel&rsquo;s, a estrela da casa (R$ 75
&ndash; para duas pessoas), corte dianteiro com gordura marmorizada, acompanhado de
arroz biro-biro e batatas bolinha. E também os suflês de bacalhau ou funghi (R$
45 e R$ 40). Entre os risotos, de R$ 30 a R$ 43, tem de camarão, do cerrado
(frango, linguiça artesanal, pequi, quiabo crocante), zuchini (abobrinha
italiana, gorgonzola e iscas de filé), de funghi, de frango com alho-poró e
maçã verde. Tem também salmão com risoto de limão siciliano e ervas finas (R$
43), badejo ao molho de vinho do Porto com risoto de pera e gorgonzola (R$ 42),
bife ancho com batata gratinada, cebola baby caramelizada e molho de vinho
Malbec (R$ 45). Para sobremesas, a elogiada mousse de chocolate (R$ 15), o
corneto crocante, com creme mascarpone e coulis de frutas vermelhas (R$ 22), o
petit gateau (R$ 22).

Cowboy Steak Jack Daniel&rsquo;s, a estrela da casa - Fotos: Paulo
Cunha / Outra Visão Comunicação

Suflê de funghi

Corneto crocante, com creme mascarpone e coulis de frutas vermelhas
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Fotos em Alta Resolução - https://drive.google.com/drive/folders/0B8w_nrsltCaTYy02UjQwczdqakE?usp=sharing

Serviços
- Jockey Bar & Café
- Rua dos Inconfidentes, 871 - Savassi &ndash; Belo Horizonte &ndash; MG - Tel: (31)
3227-8099 - Capacidade: 120 pessoas - Aceita cartões de débito e crédito: Visa,
Mastercard, American Express, Diners, Alelo, Sodexo, Ticket Refeição &ndash; Redes
sociais - Facebook.com/jockeybarcafe &ndash; Instagram @jockeybarcafe

Dias,
horários de funcionamento e apostas:

&bull;
Segunda-feira - de 11h30 às 15h &ndash; de 17h às 00h (apostas de 17h às 22h)

&bull;
Terça-feira - de 11h30 às 15h

&bull;
Quarta-feira - de 11h30 às 15h

&bull;
Quinta-feira - de 11h30 às 15h - de 17h às 00h

&bull;
Sexta-feira - de 11h30 às 15h &ndash; de 16h às 00h (apostas de 16 h às 21h)

&bull;
Sábado - de 13 às 22h (apostas de 14h às 20h)

&bull;
Domingo - de 13 às 20h (apostas de 14h às 20h)

Contatos
para a Imprensa &ndash; Outra Visão Comunicação

Raquel
Aguirre &ndash; (31) 9 9203-0205 &ndash; raquel@outravisao.com.br

Paulo
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Cunha &ndash; (31) 9 9275-2887 &ndash; paulo@outravisao.com.br

Outra
Visão Comunicação &ndash; (31) 3657-5060 &ndash; www.outravisao.com.br

XXX

Institucional

Jockey Bar & Café: almoço, jantar, festas, eventos e
casa de apostas em corridas de cavalo

O
Jockey Bar & Café foi inaugurado no segundo semestre de 2016. É um local
de entretenimento, boas bebidas e boas comidas em Beagá, com um detalhe
especial: abriga a casa de apostas do Jockey Minas Gerais, na qual os clientes
podem apostar em corridas de cavalo, com transmissões, ao vivo, dos hipódromos
do Brasil e do mundo, nas mais de 15 televisões do estabelecimento. O endereço
tem almoço, happy hour e jantar, além de uma programação intensa de boas
festas.

O
projeto é liderado pelos empresários Danilo Michelini e Ricardo Guimarães. Para
a concepção do menu de gastronomia, drinks, vinhos, cervejas artesanais e
chopps, assim como para o ambiente e para os eventos, os proprietários tiveram
e têm consultoria especializada. Da criação da marca às análises e ações de
marketing, a casa conta com a experiência do publicitário Diego De Stéfano.
Para o clima despojado, com muita elegância, o ambiente é composto por sistemas
de iluminação, áudio e vídeo de qualidade, espaço lounge e um balcão
charmoso.

Aberto para almoço e jantar, o Jockey Bar & Café tem
excelente cardápio e entretenimento. E, ainda, é o único lugar, em Minas
Gerais, com casa de apostas em corridas de cavalos
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Para
Ricardo Guimarães, admirador de uma boa cozinha, a ideia é trazer clássicos da
culinária mundial, com fartura, preço justo e simplicidade na produção, com
ingredientes de primeira qualidade. &ldquo;Também temos a proposta de resgatar a
tradição do Jockey, com um local bonito, aconchegante e climatizado para as
pessoas fazerem as suas apostas&rdquo;, detalha Ricardo. Os clientes podem
acompanhar, ao vivo, os turfes em hipódromos do Brasil e do mundo, pelas
televisões, e fazerem suas apostas, a partir de R$ 2,00.

O Jockey Bar & Café é liderado pelos empresários Ricardo
Guimarães e Danilo Michelini

Menu

Sob
o comando do Chef Bozó (Eroildon Silva Pereira), que está à frente da cozinha
do Jockey desde a inauguração do restaurante, em agosto de 2016, a cozinha
oferece opções rápidas, elaboradas e com excelente custo benefício para o
almoço executivo. O menu à la carte funciona a noite e nos finais de semana.

Entre
as opções, medalhão de boi e bacon com arroz milanês, galinhada, risotos,
massas, moqueca na telha, peixes, carnes vermelhas, etc. Para a noite, entradas
como bolinhos de bacalhau (6 unidades), steak tartare, batatas brava, com
preços de R$ 15 a R$ 45. Para os sanduíches, três opções de R$ 20 a R$ 25,
incluindo o bife à cavalo (pão de sal artesanal, rosbife de filé-mignon, ovo
estalado, alface e batatas fritas).

Risoto de camarão

Bebidas

Para
bebidas, carta de cervejas artesanais mineiras com mais de 15 opções, de R$ 16
a R$ 29 (600 ml). A carta de vinhos oferece tintos, brancos e espumantes, 750
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ml e 375 ml, e conta, por exemplo, com o espumante rosé italiano Foss Marais
Ross (R$ 119). Também tem whiskies e, para os amantes da bebida, o clube do
whisky.

Serviços
- Jockey Bar & Café
- Rua dos Inconfidentes, 871 - Savassi &ndash; Belo Horizonte &ndash; MG - Tel: (31)
3227-8099 - Capacidade: 120 pessoas - Aceita cartões de débito e crédito: Visa,
Mastercard, American Express, Diners, Alelo, Sodexo, Ticket Refeição &ndash; Redes
sociais - Facebook.com/jockeybarcafe &ndash; Instagram @jockeybarcafe

Dias,
horários de funcionamento e apostas:

&bull;
Segunda-feira - de 11h30 às 15h &ndash; de 17h às 00h (apostas de 17h às 22h)

&bull;
Terça-feira - de 11h30 às 15h

&bull;
Quarta-feira - de 11h30 às 15h

&bull;
Quinta-feira - de 11h30 às 15h - de 17h às 00h

&bull;
Sexta-feira - de 11h30 às 15h &ndash; de 16h às 00h (apostas de 16 h às 21h)

&bull;
Sábado - de 13 às 22h (apostas de 14h às 20h)

&bull;
Domingo - de 13 às 20h (apostas de 14h às 20h)

Contatos
para a Imprensa &ndash; Outra Visão Comunicação

Raquel
Aguirre &ndash; (31) 9 9203-0205 &ndash; raquel@outravisao.com.br

Paulo
Cunha &ndash; (31) 9 9275-2887 &ndash; paulo@outravisao.com.br
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Outra
Visão Comunicação &ndash; (31) 3657-5060 &ndash; www.outravisao.com.br
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