Agora é que
são elas!
O Esquina Mocotó celebra
4 ANOS com Grandes Mulheres.
No dia 02 de Junho o Esquina Mocotó abre suas portas para uma noite especial em
comemoração aos 4 ANOS da casa. Rodrigo Oliveira convida 4 estrelas da cozinha paulistana
para mais um evento da série Paulicéia Revirada, que celebra uma das cidades gastronômicas
mais pujantes da atualidade no mundo.
Por entender que vivemos um momento ímpar surgiu o “Agora é que são elas!”, uma noite
em que grandes mulheres ocuparão a cozinha. Rodrigo convidou quatro das mais expressivas
chefs da atualidade, de talento e carreiras reconhecidas internacionalmente - Helena Rizzo,
do (Maní), Bel Coelho (Clandestino), Saiko Isawa (A casa do Porco) e a padeira Izabela Tavares
(IZA Padaria Artesanal) - para cozinhar um menu exclusivo com as chefs da casa, Valéria
Saldano (cozinha) e Patty Moryta (confeitaria).
Além das panelas, as coqueteleiras também trocam de mãos. O chef do bar, Rafa Welbert,
receberá uma convidada mais que especial. Nina Bastos (Jiquitaia) vai reger o balcão nesta
noite com receitas exclusivas criadas especialmente para a ocasião.
Eventos anteriores, que reuniram alguns dos chefs mais famosos do país e do exterior, além
de artistas plásticos, músicos e poetas, têm marcado o Esquina Mocotó como uma referência
na gastronomia criativa e inclusiva do país.
Um encontro para celebrar os sabores, diversidade e a evolução da cozinha paulistana
e em especial, o protagonismo das mulheres nesse movimento. Uma noite única, regada
a boa bebida e música de primeira.

Esperamos vocês aqui!

INGRESSOS:

FoodPass.com.br R$250,00
DATA:

02 de junho (sexta-feira)
Coquetel a partir das 20h. Jantar a partir das 21h.
INCLUSOS NO MENU:

Coquetéis, bebidas em geral e café.
VALLET NO LOCAL:

R$20,00 – Se for beber, preﬁra o táxi.

esquinamocoto.com.br
Av. Nossa Sra do Loreto, 1108
Vila Medeiros - São Paulo - SP
Brasil - CEP 02219 001

