VOUCHER
PROMOCIONAL

• Este voucher dá direito a
descontos especiais listados abaixo
até o fim do Savassi Festival 2019.
• Você pode usá-lo em qualquer um
dos estabelecimentos parceiros,
também listados abaixo.
• Para usufruir do benefício
basta apresentar este voucher
(não precisa imprimir) para o atendente.
• APROVEITE!

>> REX BIBENDI / R. Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários
Fligth de vinhos mineiros para o festival (05 a 10/08).
Obs: no dia 11/08 (domingo) não funcionamos.
• Maria Maria Sauvignon Blanc
• Dom de Minas Cabernet Franc
• Primeira Estrada Syrah
Todos os três vinhos são mineiros (125 ml de casa vinho). O fligth custa R$ 52,00 por pessoa.

>> OOP/ R. Fernandes Tourinho, 143 - Funcionários
Manhã de bordados com a Patrícia de Deus e um combo especial do Savassi Festival.
O combo será:
• 01 pao de queijo
• 01 fatia de queijo canastra
• 01 porção de doce de leite
• 01 café do dia
R$ 20

>> RESTAURANTE DO ANO / R. Levindo Lopes, 158 - Funcionários
• Petisco Savassi:
Bolinho de arroz recheado de queijo canastra com chutney de cebola
Dadinho de tapioca com geleia de jabuticaba
Carne desfiada sobre polenta frita.
• Drink Santo
- cachaça, abacaxi, limão, mel, vermouth dry e refrigerante de gengibre.
Valor petisco: $42,00
Drink: $20
Desconto com cupom: 10%

>> A OBRA / R. Rio Grande do Norte, 1168 - Savassi
Promoção de Eisenbahn: temos 50 cervejas para distribuir na sexta-feira, do festival.
Apresentar o voucher no bar e ganhar a cerveja.
50 cervejas para distribuir na sexta-feira, do festival.

>> ENDOSSA BH / R. Sergipe, 1179 - Savassi
Apresentação do voucher dá direito a uma caneca da loja ou uma ecobag - enquanto tiver disponível no estoque.

>> AMADORIA / R. Mucuri, 325 - Floresta
Vale dose dupla de 1 drink Amadoria.
Compra um drink e leva dois - válido para qualquer drink.

>> SOUL JAZZ BURGUER / Rua Noraldino de Lima, 387 - Aeroporto
Hambúrguer com um “jeitinho” mineiro para o Itinerários.
Pão artesanal de milho, pernil laminado, abacaxi tostado, rúcula, queijo canastra e barbecue de goiabada. Acompanhado de fritas.
O preço é R$31,00. Os clientes que baixarem o voucher do festival terão desconto de 30% durante o festival.

>> LIVRARIA DA RUA / R. Antônio de Albuquerque, 913 - Funcionários
Os livros de música pra quem apresentar o voucher durante o festival terão 5% de desconto.

>> SABÁTICO / R. Sapucaí, 153 - Floresta
No consumo da garrafa de vinho orgânico, quem tiver o voucher ganha 1 porção de pastel de angu de Itabirito.

>> A PÃO DE QUEIJARIA / R. Antônio de Albuquerque, 856 - Funcionários
No dia do DJ Zubreu terá rodada dupla de drinks pra geral e nos outros dias, rodada dupla de drinks pra quem apresentar o voucher.

>> CABERNET BUTIQUIM / R. Levindo Lopes, 12 - Funcionários / R. Jorn. Djalma Andrade, 14 - Belvedere
Desconto no vinho Ciconia Tinto, Alentejo, Portugal de R$ 84 por R$ 69. E quem apresentar o voucher terá desconto na Panelinha de Costela
Com Inhoque Frito: 15 % de desconto.

>> CASA HÍBRIDO / R. Aquiles Lobo, 79 - Floresta
Eventos nos dias 09 e 10 de agosto. A promoção é rodada dupla de chopp pilsen 300ml da Prússia.

>> QUERIDA JACINTA / R. Grão Pará, 185 - Santa Efigênia
Pizza de queijo minas com tomate seco e a sugestão e que ele saia com o chopp artesanal da casa, o Jacinta Amber Lager - nossa proposta e que
a pizza saia a R$ 25,00 (individual) e o chop pequeno sai a R$48,00 e os dois casados sairia a R$ 31,00. O desconto de 10% com a apresentação do
voucher.

>> INSTITUTO AMADO / R. Antônio de Albuquerque, 384 - Savassi
Mostre o voucher, ganhe 50% de desconto para participar do passeio promovido pelo Instituto Amado! Começa às 9h da manhã na praça Floriano
Peixoto e terminar por volta das 14h na Savassi.
Importante: é necessário fazer a inscrição no www.institutoamado.org/pedalando. No ato da inscrião, pelo Sympla, utilize o cupom de desconto
com o código “savassifestival”.

>> GROWLERIA DE ARTE / R. Sergipe, 629 - Funcionários
Chopes são de 300 e 450 ml.
A promoção será 450ml pelo valor de um chope de 300ml.
De 5 a 11 de agosto uma torneira de chopp.

>> MUSEU DOS BRINQUEDOS / Av. Afonso Pena, 2564 - Funcionários
Do dia 5 ate 11 de agosto, o adulto pagará meia (12,00), apresentando o voucher do evento na recepção.
No dia terá uma programação com muita brincadeira musicais e oficina de construção de instrumentos musicais.

