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Ambiente badalado, clientes fiéis, cardápio renovado e serviços especiais para melhor atender os clientes. Este é o
Josephine Bistrô que no próximo 30 de março comemora nove anos de muito sucesso e conquistas.
Localizado na Vila Nova Conceição, o bistrô de Jesse de Andrade, proprietário da casa, tem uma história pra lá de
conhecida e interessante. Jesse começou no ramo empresarial com uma boutique de carnes, mas já com o interesse em
atender cada um de seus clientes de maneira personalizada.
No açougue, Jesse fatiava a carne da maneira que o cliente mais gostava. Agradou inclusive, os animais de estimação dos
donos que faziam questão de saciar a fome de seus melhores amigos com o melhor corte!

Atualmente, as coisas mudaram bastante: a casa de carnes passou a servir lanches e depois se transformou no
frequentadíssimo restaurante que é hoje. Mas uma coisa não mudou: o atendimento personalizado continua a ser prioridade
na visão de Jesse.
O cardápio da casa é bem variado e agrada a todos os gostos. Massas, carnes, peixes, risottos, lanches e uma vasta opção
de saladas compõem o menu.
E na comemoração de aniversário, quem ganha presente é o cliente. Durante todo o almoço e jantar do dia 30 de março,
todos os clientes serão recebidos com uma taça de espumante Salton – reserva Ouro. Delicado e refrescante, o vinho foi
escolhido a dedo para comemorar com os clientes essa data tão importante para o restauranter Jesse de Andrade.
“Tudo que tenho hoje consegui com muito esforço e dedicação. Mas sem os meus clientes e funcionários eu não teria
chegado onde estou hoje. Sou muito grato a eles e comemoro estes nove anos com muita satisfação”, afirma Jesse.
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Então, não deixe de brindar o aniversário do Josephine Bistrô em um dos metros quadrados mais elegantes de São Paulo!
O bistrô conta ainda com um agradável jardim interno com cara de piazza italiana, espaço ideal para eventos e
confraternizações, com teto de vidro e capacidade para 50 pessoas sentadas ao redor de uma charmosa jabuticabeira.
O responsável
Jesse de Andrade, proprietário do restaurante, começou sua carreira comandando uma rede de boutiques de carnes na
região dos Jardins e Vila Nova Conceição. Com visão futurista e gana de vencedor, transformou o sonho em realidade e
deu vida ao Josephine Bistrô, hoje consagrado pelo atendimento personalizado e menu ideal para almoços, happy hours e
jantares.

Serviço:
Josephine Bistrô
www.josephine.com.br
Rua Jaques Félix, 253
Vila Nova Conceição - São Paulo.
Telefone: 11 3842 – 5891
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