
SGT. PEPPERS
EVENTOS



O PEPPERS
Desde 1987, a noite de Porto Alegre 
tem o mais original Pub Londrino: 
Sgt. Peppers Pub, Bar e Restaurante. 
Excelente estrutura que além do 
atendimento personalizado, oferece 
drinks temáticos, petiscos e jantas. 
Sempre de terça a sábado 
proporcionando atrações musicais 
nacionais e internacionais. Conta 
também com a banda da casa, A Banda 
dos Corações Solitários, sempre Sextas e 
Sábados e vésperas de feriados.



EVENTOS

ANIVERSÁRIOS
FORMATURAS
CASAMENTOS

15 ANOS
FESTAS DE FIM DE ANO



SERVIÇOS*

COZINHA
COPA

GARÇONS
ESTACIONAMENTO 

BANDAS

*O serviço de cozinha e copa pode ser adaptado, de acordo 
com a necessidade do cliente/evento. Tendo a possibilidade 

de elaborar um cardápio exclusivo.



ESPAÇO

260 pessoas (Capac. Max.)

600 M² de área 
60 mesas
Bar com bancos bistrô
2 Mezaninos
Estacionamento Conveniado
(Em frente e ao lado da casa)



PALCO
Estrutura com 25m².

Conta com aparelhagem
completa de som e luz,

disponível para o evento. 



ESPAÇO EXCLUSIVO
Contamos também com espaços
exclusivos para eventos, sem a
necessidade de fechar a casa.
Serve muito bem para aniversários
formaturas e festas de empresas.  



COPA
Além de ter uma copa com 

muitas opções de drinks,
o evento pode contar com 

opções exclusivas.
 



COZINHA
As opções de pratos da casa
podem ser alteradas. Criamos
um cardápio exclusivo para o
evento, se necessário.
 



SOBREMESAS

Customizamos também
a sobremesa do seu evento.
 

* É permitida a entrada de doces e tortas para comemoração 
de eventos. Porém, fica proibida a entrada de salgados e 

bebidas, a menos que acertado com a Gerente de Eventos da 
casa, com antecedência, vide contrato.



CONTATO ORÇAMENTOS 

Alessandra Lima
Gerente de Eventos

51 3331 3258 
51 98299 4423
contato@peppers.com.br



peppers.com.br
/sargent.peppers256

51 3331 3258
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