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Já tinha ido ao Severina em Laranjeiras e nunca postado, mas como recentemente repeti a ida
com Cariocas e pernambucanos (potiguar, só eu) então a lembrança mais recente e minha dica
aqui. Fui em um sábado à noite em que a partir das 21:00hs começa o show e aos sábados é
uma Beatles Cover, bom demais.
Visite o site do restaurante e conheça a programação em que a cada dia da semana é um tipo
de música, escolha a sua e é uma boa pedida para quando quiser só fazer uma refeição de
comida típica nordestina, além da opção da feira ainda temos mais essa casa. É um estilo
restaurante mesmo só que tem um ambiente para show. Era um público misto de todas as
idades, mas todos, sem exceção curtindo a banda e muita gente dançando..
O restaurante Severyna de Laranjeiras nasceu com a proposta de oferecer pratos da
culinária do nordeste com qualidade e fidelidade à cultura da região, a qual se revela
pela decoração e pelo cardápio, que lembram o folclore e o linguajar regional. A casa
apresenta também o espaço-bar, onde serve bebidas típicas da região. O entretenimento
musical é também uma característica da casa. No entanto os shows diários não se
limitam aos ritmos nordestinos. As opções vão de forró a samba, passando pela MPB e
até pelo rock.
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http://www.severyna.com.br/programacao.html (Conheça tudo sobre a casa aqui pelo site. O
casal é cópia do site)

http://www.beatleshp.com/ (tudo sobre o Beatles, foto do site)
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