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Em Shanghai, que hoje em dia é um dos destinos mais requisitados, não

PESQUISAR

faltam atrações e entretenimento. No quesito gastronomia eles tem muito a
oferecer, com restaurantes dos mais diversos tipos de culinária reconhecidos
internacionalmente.
O restaurante Mr & Mrs Bund é uma ótima opção para aqueles que estão a procura de

SOCIAL

comida francesa refinada.O chef Paul Pairet é quem está no comando da cozinha, cozinheiro
de excelente fama, dono de inúmeros prêmios, dos quais:
Restaurant of the Year 2011 – City Weekend
Best Chef 2012 – That’s Shanghai
China’s Top 5 Restaurants 2010/2011 – The Miele Guide
O ambiente é clean e agradável, a idéia é passar um tom descontraído mas ao mesmo tempo
chique. O serviço é primoroso, ao ponto de dar ao cliente a liberdade de pedir o que quiser se o
cardápio não satisfaz o seu desejo. O garçom fará o possível para agradá-lo com alguma
combinação especial.
Além de restaurante é um ótimo local para tomar um drink! De quinta a domingo fazem uma
promoção chamada “buy 1 get 1“, na qual a partir das 23 horas você compra um drink e ganha
o segundo (válida apenas para bebidas alcóolicas). Cabe dizer também que organizam festas e
eventos privados, confira o site para mais informações.
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Tel:+862163239898

Buenos Aires
Mykonos

Site:www.mmbund.com
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