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Pontão recebe a 29ª edição do Extra Chique
Outlet

Foto: Alliny Nunes
Nos dias 1, 2 e 3 de junho, o Pontão do Lago Sul recebe a 29ª edição do Extra Chique
Outlet. Com a participação de mais de 60 expositores e cerca de vinte grifes nacionais e
importadas, o evento tem descontos de até 70% e promete ser a melhor opção para
quem está procurando o presente especial para o Dia dos Namorados. Entre as marcas
presentes estarão: Rosa Chá, Skazi, Caos e Fatima Scofield por Via Faro, Farm e Les a
Les por Body Island, Calvin Klein, Reserva, Zoomp, Polo Club por Empório Multimarcas,
Império Clothing, Polo Collection, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Dior, Pucci, NK, Mixed,
Reinaldo Lourenço e Victor Dzenk por Raffa´s Bazaar, Schutz, Luiza Barcelos, Vicenza
por Belluno, Fernanda Kenner, Arezzo, Zanna, Agua de Coco, Agua Doce e, Live Fitnnes
por AmorPróprio , Acessori, Carolina Resende, SC Acessórios, Espaço Casa Tua Hair e
Make-Up, PUC, Elian, Pingo Lelê, Up Baby e Hello Kitty por Cirandinha, entre outras.
Nesta edição, as sócias da Empório R e K Rejane Castilho e Karla Rosa inovaram criando
uma ação e convidaram as consultoras de imagem Clarissa Ludovico e Daniela
Kniggendorf da InDue como parceiras para o lançamento do Fashion Meeting, um salão
de negócios com marcas selecionadas e posicionamento diferenciado no mercado. Na
realidade, é um formato que já vem fazendo sucesso em eventos de moda do eixo
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Rio/São Paulo e BH. “Criamos um espaço onde o empresário terá a oportunidade de
conquistar novos clientes e abrir uma oportunidade de apresentar e divulgar suas
coleções e grifes para um novo consumidor e até mesmo para lojistas de fora do circuito
de Brasília”, explica Karla Rosa.
Com o intuito de apresentar novas marcas e novos talentos, o Fashion Meeting visa
apresentar e impulsionar as coleções Outono Inverno 2018 e Primavera Verão
2018/2019. Entre as marcas que já confirmaram presença estão Amissima, Maria
Dolores, Netas de Antonia, Skn Ateliê do Couro, Kroche, Tina Gandolfo, Vicky Gentil,
Peça Rara, Vento Radical, Narciza Maquiagens Nacional e Importadas, Pulseiritchax e
Lukey Bags, Kárita Meneses, e muito mais. Inclusive, o Sindicato das Indústrias do
Vestuário do Distrito Federal (Sindiveste-DF) também estará no Extra Chique com stands
de marcas e talentos locais como Brechó do Óculos, Cria Brasília, Jukaf, Fulanitas,
Lurdinha Danezy, Romildo Nascimento e Vento Radical.
E como moda também é conhecimento, essa edição do Extra Chique Outlet também
preparou palestras sobre o assunto para dois dias de evento. Na sexta (1) , às 16h30
“Coach por Juliana Braga Tolentino”, sábado (2), às 11h30 tem “Guarda-Roupa
Inteligente por InDue”, com Daniela Kniggendrof e Clarissa Ludovico e às 16h30 “Plus
Size por Lilian Lemos”. A entrada é franca.
Nem só de moda vive o Extra Chique. Uma praça de alimentação, com variadas opções
de sabores, foi criada para atender aquela cliente que além de ir às compras, aproveita a
ocasião para fazer uma refeição rápida e saborosa. No quesito comidinhas salgadas, o
público será brindado com as delícias do Crepe Voyage: uma marca que prima pelos
ingredientes exclusivos e de qualidade e está sempre investindo em novas massas,
molhos e influências de diferentes culinárias como a francesa, alemã e portuguesa, só
para citar algumas.
O truck Hamburgueria do Cheff leva sua marca registrada de hambúrgueres artesanais
feitos com 100% de picanha para o espaço gourmet. Os carros chefes ficam por conta
do Hambúrguer Secreto (pão brioche, molho gorgonzola, 160 gramas de picanha, bacon
e cebola caramelizada) e o Hambúrguer do Cheff (pão brioche, molho do chef, 160
gramas de picanha, queijo cheddar, alface americana e tomate). E para acompanhar a
indefectível Batata do Chef (batata canoa holandesa com opções de molho barbecue,
mostarda e mel ou queijo).
E o sabor mediterrâneo também estará presente no espaço gourmet do evento com o
Food Turk Kebab`N`rolls e seus pratos originárias da Turquia. Além de kebabs, o
cardápio conta ainda com kibes, esfias, kaftas, pastas, saladas e sanduíches no pão
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chiabatta, além de opções veganas para os adeptos de uma comida mais saudável. Já os
amantes de pizzas poderão degustar mais de 10 sabores salgados e doces que a Üfood
Gourmet Pizza preparou para levar com exclusividade para o Extra Chique. E para quem
não abre mão de um bom cachorro quente, o Doutor Dog vai marcar presença com o
tradicional hot dog servido com pão sem conservantes e acompanhados de maionese
caseira , milho, queijo mussarela e batata palha.
O Bavarian Truck oferece o tradicional sabor da culinária germânica com ingredientes
como Eisbein (joelho de porco), Schnitzel (lombo suíno empanado), chucrute, salsichas
alemãs, sanduíches especiais e também, produtos de panificação, como o Apfelstrudel, o
Brezel (tradicional), Streusselkuchen – “cuca alemã”, Berliner – “sonho alemão”,
biscoitos e pães artesanais típicos alemães – todos sem conservantes.
E para acompanhar todas essas delícias, uma seleção de chopps especiais da Coisas da
Six que chega trazendo uma variada seleção que vai do tradicional Pilsen, passando pelo
IPA (Indial Pale Ale) e chegando à mais pura APA (American Pale Ale).
O serviço só tem como ficar completo se tiver sobremesa no final. Nessa edição do Extra
Chique os doces que estarão representados pelo famoso bolo da Ivone, e o Churros do
Tio. Com sabor caseiro o bolo da Ivone será comercializado em fatias, o bolo inteiro ou
em potes de 100 g e 200. Já o Churros do Tio também estará comercializando pasteis
salgados, mas com destaque para os adocicados feitos de chocolate, goiabada, Nutella
ou doce de leite. Isso sem falar no Pão de Mel Graça Torres que será servido no sabor
doce de leite e poderá ser comido na colher ou em cones recheados.
Para embalar e conferir um tom festivo à toda essa incrível programação, a música não
poderia ficar de fora. Na sexta-feira (1) a banda Meolly Folk surf & Soul realiza um
pocket show, às 18:30h, com o melhor da música nacional e internacional. Criado em
2016, o grupo traz no repertório sucessos de Tim Maia, Elvis Presley e Elton John. E no
sábado, às 19h acontece show com o saxofonista Jonas Campelo. As duas atrações vem
se destacando no cenário musical de Brasília e realizado shows nas melhores casas e
eventos sociais da capital federal. Por isso mesmo que, com tantas atrações no
segmento fashion e gourmet, o Extra Chique Outlet , que conta com o apoio da Pousada
Natureza, Pousada dos Pirineus, Arte Foto Social e Vanessa Fortes, será a melhor opção
para unir compras e lazer em um dos mais belos cartões postais de Brasília, às margens
do lago Paranoá.
Dica:
Extra Chique Outlet
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Dias 1, 2 e 3 de junho, sexta, sábado e domingo, das 11h às 21h
Local: Pontão do Lago Sul
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