Sexta-Feira, 10 de Junho de 2022 - 17:15 (Cultura)

EVENTOS - Happy Friday, Feijoada com Rock e
Love Metal neste final de semana no Grego Original
A casa abre nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 17h, e os shows
serão a partir das 19h, tendo como a primeira atração da noite, o
show da Bypass, na sequência, K7.
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O final de semana chegou e vai ter Love Metal, entre outros eventos musicais e
gastronômicos no tradicional Pub porto-velhense, o Grego Original, premiado
como a melhor casa de rock de Porto Velho.
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"Vamos abrir a nossa sexta-feira com chave de ouro, com a sexta do
cupido, promoções de chopes, petisco e música feita com estilo!", afirmou
o empresário Sinezio Tapajós, proprietário do Grego.
Shows
A casa abre nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 17h, e os shows serão a partir
das 19h, tendo como a primeira atração da noite, o show da Bypass, na
sequência, K7.
Promoção
Até as 22h, o chopp Pilsen vai estar custando apenas RS 5.99,e o Lager, R$
7.99. O petisco de fritas com queijo vai estar com 50% de desconto, de R$ 28.00
por R$ 14.00.
Feijoada com Rock

O tradicional evento gastronômico, músical e familiar da casa, a Feijoada com
Rock, conhecida nacionalmente, começa a partir das 11h, tendo em seu
cardápio, além da feijoada, que é o prato principal do dia, executivos de carne
de sol, filé, picanha e os peixes dourado e tambaqui sem espinha.
Com os seus seis ambientes aberto, incluindo o espaço kids, lounge com jogos
e área de fumantes, os shows começam simultaneamente
a partir das 12h, com apresentação do músico Felipe Ferreira, no palco lounge,
The Prime's, no palco principal, na sequência, show da Boulevard, também no
palco principal.
Metal Love
Também neste sábado, a partir das 21h, vai rolar a festa dos namorados para as
"Gregas" e "Gregos", com o especial Scorpions, interpretado pela banda Old
Blend, mas antes com pré show para essa noite incrível, vamos ter a dobradinha
da banda Boulevard. E ainda acontecerá na pista a festa Semáforo, uma chance
de pequera para os solteiros.
Endereço
Rua Álvaro Maia, 2415, São Cristóvão, na região central de Porto Velho.
Inf.: (69) 9-9927-4070.

