SearÄƒ cubanezÄƒ la Veranda by Hush! Nu rata!
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Serile reci mutÄƒ distracÅ£ia de peste week-end în interior, iar Club Hush va fi un reper pe harta distracÅ£iei, cu un program
pregÄƒtit, ÅŸi anunÅ£Äƒ un sezon cu multe trupe ÅŸi petreceri, ce vÄƒ vor convinge sÄƒ ieÅŸiÅ£i din casÄƒ ÅŸi sÄƒ vÄ
dispoziÅ£ie. Trupe live, sesiuni de stand-up ÅŸi petreceri tematice sunt ingredientele-cheie din ?meniul? distracÅ£iei, stabili
pentru sezonul rece. În serile din luna octombrie, printre surprizele anunÅ£ate se numÄƒrÄƒ Trupa Azur ÅŸi Spitalul de
UrgenÅ£Äƒ, plus cÄƒ, în fiecare sâmbÄƒtÄƒ seara, aveÅ£i parte de muzicÄƒ live ÅŸi DJ. ÎnsÄƒ, dacÄƒ doriÅ£i sÄƒ ÅŸtiÅ
de sÄƒptÄƒmâna la Club Hush, ar fi indicat sÄƒ vÄƒ abonaÅ£i la pagina sa de Facebook, unde evenimentele ÅŸi detaliile leg
acestea sunt actualizate zilnic.

VINERI - SearÄƒ cubanezÄƒ

Veranda by Hush - combinaÅ£ia perfectÄƒ pentru vremea capricioasÄƒ

Iar dacÄƒ încÄƒ nu doriÅ£i sÄƒ plece vara, Veranda by Hush vÄƒ stÄƒ la dispoziÅ£ie cu terasa acoperitÄƒ ÅŸi încÄƒlzitÄƒ
combinaÅ£ia perfectÄƒ pentru vremea capricioasÄƒ adusÄƒ de toamna ce tocmai a început. Indiferent dacÄƒ e soare, ploaie,
frig, o sÄƒ vÄƒ simÈ›iÅ£i ca într-o verandÄƒ. SituatÄƒ în mijlocul oraÅŸului, Veranda by Hush s-a dovedit o gazdÄƒ idealÄ
lungi ÅŸi relaxate, însoÅ£ite de preparate sofisticate ÅŸi o bÄƒuturÄƒ asortatÄƒ. Zilnic, pe terasa acoperitÄƒ ÅŸi încÄƒlzit
se poate bea cafeaua, la care poÅ£i adÄƒuga un mic dejun de nivel ?excepÅ£ional?, se poate lua prânzul, existând chiar ÅŸi
conceptul de ?meniul zilei? sau cina. De asemenea, aici îÅ£i poÅ£i organiza un eveniment restrâns, precum petreceri private,
evenimente corporate, zile onomastice sau mese organizate. BucÄƒtarii sunt foarte pricepuÅ£i în arta culinarÄƒ, meniul fiind
adevÄƒratÄƒ capodoperÄƒ pentru papilele gustative, dar ÅŸi pentru ochi. AceÅŸtia pot concepe meniuri pentru orice evenim
funcÅ£ie de dorinÅ£ele clienÅ£ilor. AÅŸa cÄƒ Club Hush ÅŸi Veranda vÄƒ oferÄƒ locul ideal de petrecere a timpului, în a
rÄƒcoros, condimentat cu petreceri, mâncare bunÄƒ ÅŸi licori pe mÄƒsurÄƒ.

Programul evenimentelor:

15 octombrie: Stand-up cu Vio, Mocanu È™i Sergiu

18 octombrie: Spitalul de UrgenÈ›Äƒ
23 octombrie: Stand-up cu Maria, Mincu È™i Banciu
25 octombrie: Nikolaos Papadopoulos
29 octombrie: Stand-up cu Parcalab, Tom È™i Popesco
1 noiembrie: 3 Sud-Est
8 noiembrie: Juke Box
15 noiembrie: DirecÈ›ia 5
22 noiembrie: Cargo
26 noiembrie: Stand-up cu NiÈ™te Oameni
29 noiembrie: Bosquito
5 decembrie: Generic
13 decembrie: Alexandra Usurelu

