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K

ehidupan manusia selalu bergerak dinamis dan mempengaruhi segala
aspek bahkan menciptakan tren baru yang terkadang mengejutkan dan
mampu menyedot perhatian masyarakat. Salah satu perkembangan yang
selalu berhasil menarik minat masyarakat untuk mencoba adalah kuliner atau
makanan. Inovasi di bidang ini membuat masyarakat penasaran untuk ikut
mencoba agar tidak tertinggal tren terbaru. Geliat kuliner tidak hanya menjadi
tren semata, tetapi menjadi budaya baru yang digemari masyarakat sebagai
konsumen maupun pelaku bisnisnya.
Summarecon Mal Serpong turut mengambil andil menyemarakkan momen
tumbuhnya kuliner kekinian dengan menghadirkan event kuliner “Jaman
Now” bertajuk XploRasa. Penasaran ada keseruan apa di event ini? Cari
tahu informasi detailnya dalam rubrik Hot On SMS. Selain mencicipi uniknya
jajanan di event XploRasa, Anda tidak perlu pergi jauh untuk mencari beragam
kuliner yang sedang booming saat ini. Tangerang telah menjadi salah satu kota
yang dijamuri dengan kehadiran kuliner yang pastinya menggoda lidah. Rubrik
Travelers akan menjawab rasa penasaran Anda tentang kuliner yang tengah
digemari yang ada di kota Tangerang.
Bicara mengenai kuliner, tidak hanya disukai oleh kalangan remaja dan
dewasa, tetapi juga anak-anak. Penting bagi kita sebagai orang tua untuk tetap
memperhatikan kandungan yang terdapat olahan makanan yang dikonsumsi
agar tetap sesuai dengan kebutuhan gizi si kecil. Rubrik Family Info akan
membantu Anda dalam memilih jajanan seperti apa yang cocok dan tentunya
mendukung pertumbuhan tubuh si buah hati. Pada rubrik Intermezzo juga
menyediakan beragam ingredients atau bahan favorit yang lagi digemari saat
ini, sehingga Anda dapat meracik kuliner versi Anda sendiri. Beragam promo
menarik di tenant-tenant SMS, rekomendasi ﬁlm dan musik terkini juga Anda
dapat temukan hanya di SMSBlast edisi April ini.
Kami nanti kehadiran SMSLovers di XploRasa – Culinary Carnival Jaman
Now di Summarecon Mal Serpong!
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Editor
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Christina Manihuruk
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Terimakasih kepada seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang mendukung terbitnya
SMSBlast Online Magazine. Dilarang mengopi sebagian atau seluruh isi dari majalah ini tanpa persetujuan
dan izin dari penerbit. Saran dan kritik kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com.
© copyright 2018.
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Models: Zaky & Alexie
Contributing Photographer: Ely Ricardo
Stylist: Radhitio Anindhito
Make Up Artist: Irma
Location: XploRasa 2018 – Summarecon Mal Serpong
Wardrobe: Zaky Hoodie, T-shirt and Chino Pants
by STAR Dept. Store; Alexie Shirt Drrss and
Sweater by STAR Dept. Store.
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HOT ON SMS

U

THE FIRST TIME EVER
URBAN FOOD MARKET
at Summarecon Mal Serpong

8

SMSBLAST MAGAZINE - APRIL 2018

ntuk beberapa kalangan,
mengenal Summarecon Mal
Serpong atau yang akrab di
sapa SMS karena kesuksesannya
menjadi penggagas event kuliner di
kawasan Tangerang. Bernama Festival
Kuliner Serpong, event ini rutin digelar
setiap tahunnya dan lebih menonjolkan
unsur nusantara dengan menghadirkan
beragam kuliner tradisional.
Tahun ini, SMS mencoba
menghadirkan sesuatu yang baru untuk
memanjakan lidah para pengunjung.
Bertajuk XploRasa 2018, konsep Urban
Night Market dihadirkan meriah di area
parkir selatan SMS selama sebulan
penuh mulai tanggal 12 April hingga
13 Mei 2018 mendatang. Pengunjung
akan dibuat kenyang mencicipi lebih
dari 300 pilihan street food, dessert
dan snack.

Berbeda dengan Festival Kuliner Serpong, XploRasa
hadir dengan membawa nuansa modern kekinian
sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin merasakan
makanan-makanan yang sedang digemari, seperti Seblak
Wae Atuh, Buckmee, Hoghock, Babi Guling Ko Made,
Kastera By Luna Maya, Sang Pisang, Martabucks By Luna Uya,
Legato Gelato, Kedai Kopi Kulo, Es Pisang Ungu dan masih
banyak jajanan lain yang patut untuk dicoba. Dekorasi yang
didesain artistik, dilengkapi dengan lampu serta ornamen
tenant dan container yang colorful menjadikan XploRasa
sebagai destinasi kuliner yang instagramable.
Satu lagi yang unik akan hadir di event ini yaitu sistem
pembayaran. Pengunjung yang ingin menikmati jajanan yang
ada bisa masuk ke area tanpa dipungut biaya, namun alat
transaksinya harus menggunakan uang-uangan khusus yang
telah disiapkan. Jadi tidak menerima uang tunai ya.
XploRasa akan dimeriahkan oleh penampilan dari
para musisi papan atas Indonesia yang memang sedang
naik daun dikalangan generasi milenial seperti JAZ,
Saykoji, Rendy Pandugo dan Midnight Quickie. Selain itu,
pengunjung juga akan ditemani penampilan live music setiap
harinya mulai pukul 19.30 WIB.
Event ini didukung dengan Bank Danamon yang juga
memberikan berbagai promo menarik di XploRasa.
Penasaran ingin mencicipi kulineran jaman now? Yuk, ke
XploRasa 2018 di Summarecon Mal Serpong!
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HOT ON SSQ PARK

EXPLORE
THE ARTIST IN YOU
AT SCIENTIA ART FEST
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B

erkolaborasi dengan Artland Festival, Artotel, dan
Ganara Art Space, di bulan April ini Scientia Square
Park menyediakan wadah bagi Anda yang senang
dengan segala sesuatu berbau seni.
Mengundang lebih dari 50 seniman yang bertalenta,
Art Fest akan diadakan pada tanggal 21 – 22 April 2018
di taman terbuka hijau Scientia Square Park. Art Fest
diadakan sebagai ajang untuk mengapresiasikan seni
baik musik, gambar, hingga kerajinan tangan. Acara ini
diharapkan dapat membantu para pengunjung untuk
menyalurkan bakat seninya. Scientia Art Fest cocok untuk
diikuti oleh orang tua dan si kecil, sehingga anak-anak
dapat memahami seni sejak dini dan memiliki keberanian
untuk mengeksplor kreativitasnya terutama dalam hal
seni. Tidak terbatas ntuk berpartisipasi dalam event ini.
Scientia Art Fest akan diisi dengan beberapa aktivitas
seperti Art Demo dan Free Mini Workshop yang dibuka
untuk umum. Untuk anak-anak, Art Fest menyediakan
Art Corner, T-shirt Sablon, Pillow Painting, Kite Decorating,
dan masih banyak lagi. Pengunjung juga dapat mengikuti
kompetisi seni seperti Plein Air, Mural, Decoupage, dan
Sospeso. Atau menghabiskan waktu bersama dengan
keluarga dalam momen Picnic In The Park ditemani dengan
musik, Free Family Art-ivity, Rainbow Wall, dan Bubble Art.
Event ini tidak dikenakan biaya, siapa pun bebas
merasakan keseruan Scientia Art Fest kali ini.
Yuk, bagi Anda yang ingin menyalurkan bakat seni
Anda, atau ingin memperkenalkan seni sejak dini pada
sang buah hati, datang langsung ke Scientia Art Fest di
Scientia Square Park yaa!

Scientia Art Fest, #ArtForAll!
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LAST EVENT
Puncak Malam Nostalgia Musical March 2018 dilaksanakan
pada 25 Maret 2018 kemarin, dimeriahkan dengan
kedatangan sejumlah musisi legendaris era 70-80-an.
Grup band Panbers, solois Christine Pandjaitan, Dian
Piesesha, Betharia Sonata, dan Smart Beat Band berhasil
menyihir para pengunjung untuk kembali ke era generasi
terdahulu. Smart Beat Band membuka kegiatan ini dengan
beragam lagu era 70-80an untuk menyegarkan ingatan
pengunjung. Christine Pandjaitan membawa pengunjung
semakin dalam membuka memori lewat tembang Sudah
Kubilang, dilanjutkan Dian Piesesha dengan lagu Tak Ingin
Sendiri, Katakan Sejujurnya dan Tangan Tak Sampai Lagi.
Betharia Sonata membawakan lagu Semua Bisa Bilang
dan lagu-lagu legendarisnya seperti Hati Yang Terluka,
Tercipta Untukku, dan Hati Seorang Wanita.

K

ata orang move on itu menyakitkan, tapi kali ini berbeda.
Summarecon Mal Serpong membuat pengunjung susah
move on dengan cara yang menyenangkan dalam event
tahunannya, Musical March yang bertajuk “Malam Nostalgia”.
Pagelaran rutin ini digelar sebulan penuh mulai tanggal
8 Maret hingga 1 April 2018, berlokasi di di venue primadona
SMS, Broadway Stage dan Unity Stage di area Downtown
Walk. Musical March merupakan bentuk penghargaanuntuk
musisi tanah air bertepatan dengan Hari Musik Nasional
yang jatuh pada tanggal 9 Maret. Beragam penampilan bakatbakat anak bangsa disuguhkan untuk mengajak pengunjung
menikmati musik nasional dan khususnya bernostalgia di
masa-masa keemasan dunia musik era 70-80-an. Seperti
apa keseruannya? Yuk kita simak bersama!
Rangkaian Musical March tahun ini dimulai dengan keseruan
Meet & Greet Top 6 Finalis Indonesian Idol 2018 yang dihadiri
langsung oleh para ﬁnalis, yaitu Ghea, Marion, Abdul, Maria,
Ayu, dan Joan serta dilengkapi dengan kehadiran guest star
yaitu HiVi. Pengunjung tampak excited untuk mendengar
secara dekat kemampuan para calon bintang Indonesia
bahkan bisa berinteraksi langsung. Atmosfer semakin meriah
dengan penampilan HiVi dengan lagu Pelangi yang membuat
semua pengunjung bernyanyi bersama.
Keseruan Musical March 2018 semakin terasa
dengan hadirnya kunci pembawa era keemasan musik
tahun 70-80-an. Salah satunya Tito Soemarsono, sang
komposer lagu ternama tahun 90-an hadir untuk mengobati
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kerinduan pengunjung dengan lagu-lagu andalannya pada
18 Maret 2018 yang lalu. Lagu Kisah Cintaku, Tuhan Tolonglah,
Kaulah Segalanya, Kamu, Pergilah Kasih, Untukmu, Selalu,
dan Jangan Pisahkan Aku hasil karya sekaligus dinyanyikan
langsung oleh Tito berhasil membuat pengunjung gagal move
on. Walaupun sudah terbilang cukup lama, lagu-lagu tersebut
terasa segar dengan riuh nyanyian kompak pengunjung yang
hadir di panggung Broadway.

Sampai pada penghujung acara, band Panbers membawakan
lagu-lagu fenomenalnya berjudul Gereja Tua, Akhir Cinta,
Terlambat Sudah, Cinta Dan Pertama, dan Indonesia My Lovely
Country yang membuat pengunjung enggan malam itu selesai.
Musical March tahun ini ditutup dengan kegiatan
Road To Final Festival Drum 2018 yang menampilkan
bakat-bakat siswa-siswi berprestasi Purwa Caraka Music
Studio. Kemampuan para generasi muda dalam bermusik
berhasil mendapatkan apresiasi dari para penonton dan
pengunjung SMS.
Musical March 2018 menciptakan kenangan manis dibenak
para pengunjung. Semoga dengan hadirnya Malam Nostalgia,
dapat membuat kita sebagai masyarakat Indonesia selalu
bangga, ikut melestarikan serta mendukung karya anak
bangsa, salah satunya dalam bidang musik. Kira-kira di
tahun depan, Musical March akan membawa kejutan seperti
apa ya? Stay tune with us, SMSLovers!
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LAST EVENT

S

Melek Teknologi

Sejak Dini Bersama SSQPark

ebagai ruang untuk
mengedukasi generasi
muda, Scientia Square Park
(SSQPark) kembali mengajak masyakarat kawasan Serpong
untuk mengikuti seminar dan workshop dalam kegiatan
Cloud Fest bertajuk “Gath.Tech.Design” di Taman SSQPark
pada 30 Maret hingga 1 April 2018. Rangkaian kegiatan
menarik disuguhkan agar para pengunjung dapat mengetahui
dan belajar langsung tentang Teknologi dan Animasi.
Kegiatan dimulai dengan workshop pada 30 Maret
2018 bertema The Future Making of Things yang diisi oleh
Richardus Susilo dari Aca Paciﬁc yang memperkenalkan
BIM (Building Information Modeling) For Global Change
yang merupakan proses berbasis model 3D cerdas yang
memberikan wawasan untuk mengembangkan, merancang,
membangun, dan mengelola bangunan dan infrastruktur
dengan lebih eﬁsien. Dilanjutkan dengan pemaparan Dwi
Darsono dari ACA Paciﬁc dengan materi Design & Production
dalam Autodeks & 3D Printing yang memperlihatkan proses
desain digital menjadi produk nyata.
Hartanto Gautama dari ACA Paciﬁc turut memperlihatkan
Live Design menggunakan perender Autodeks sehingga
dapat membuat gambar lebih rinci dan fotorealistik serta
bisa merender langsung di Scene View sehingga kita mampu
mengontrol kualitas dan kecepatan Render dengan gaya
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render yang telah ditentukan. Hartanto juga memaparkan
tentang Digitalization Technology, salah satunya ﬁtur V-Ray yang
dapat membuat live design menjadi lebih canggih. Romy Fauzi
dari GGCampus turut memperkenalkan Unity Game betajuk
Hobby menjadi profesi yang memotivasi para pengunjung untuk
memaksimalkan passion sehingga bermanfaat bagi diri sendiri
serta orang banyak.
Keseruan hari pertama Cloud Fest membawa lebih
banyak pengunjung pada hari kedua, 31 Maret 2018 dengan
kegiatan Games & V-Ray Master Class. Romi Fauzi kembali
menyapa pengunjung dengan memperkenalkan Unity
melalui Digital Games. Pengunjung diajak untuk mulai belajar
cara mendownload dan menginstal Unity di komputer
masing-masing dan membiasakan diri dengan user interface.
Hartanto Gautama turut kembali berbagi edukasi kepada
pengunjung menggunakan V-Ray untuk Autodeks
3D Max dan Autodeks Maya sehingga pengunjung
dapat melihat langsung proses pengembangan
dengan V-Ray untuk Autodeks 3D Max maupun
Autodeks Maya.
Cloud Fest juga mengajak para pengunjung
untuk mempelajari dan praktek langsung
menggunakan 3D Printing bersama Miximaxi,

mempergunakan ﬁtur 3D Printing seperti 3D Layout,
Storyboard, 2D Background, Lighting, Rendering, 2D
Animation, 3D Animation and Rendering serta mendalami
Zbrush Software, Scluptor & Painting Manual serta Demo
Artist menggunakan Zbrush Software. Selain itu, pengunjung
diajak membuat game 3D sederhana menggunakan aplikasi
Unity secara langsung dalam dua sesi bersama Romi Fauzi,
Yudis, Raﬂy dan Yusuf dari GGCampus sehingga pengunjung
dapat sharing dan berdiskusi langsung sambil mendalami
proses pembuatannya. Pengunjung juga diberikan tips dan
trik untuk membuat 3D Animation Movie atau ﬁlm animasi
3D mulai dari tahapan PRA Produksi sampai Pasca Produksi
bersama Zahar G Djalie dari Jitu Kreasi Utama.
Ternyata belajar teknologi dan animasi tidak selalu sulit
ketika kita dapat belajar serta praktik langsung bersama
ahlinya. Mendalami teknologi serta animasi diharapkan
mampu membuat aktivitas kita dalam menciptakan inovasi
baru yang unik menjadi lebih mudah, canggih, dan bermanfaat
bagi kemajuan teknologi di Indonesia. Ikuti terus ya beragam
keseruan kegiatan di SSQPark!
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ACCESSORIES
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FASHION REVIEW
THE EXECUTIVE LADIES
Koleksi 2018 menawarkan rangkaian busana bernuansa
dinamis untuk wanita yang menginginkan gaya elegant
namun tetap mengikuti tren terkini. Mengambil inspirasi
dari estetika area industrial, elemen ini dihadirkan
dalam detail potongan minimalis yang dominan
asymmetric dan ﬂared seperti Asymmetric Layered Top,
Asymmetric Hemlined Dress, Blazer with Flared Sleeves dan
Flared Cullote. Untuk tampilan yang lebih casual, THE
EXECUTIVE menyediakan serangkaian Cold Shoulder
Dress, Short Sleeve Blouse with Chained Detail, serta
Bomber Jacket dengan detail Flower Embroidery sehingga
tidak menghilangkan kesan feminin. Koleksi ini juga dapat
dipadupadankan dengan aksesoris yang minimalis. THE
EXECUTIVE jugaa menghadirkan Obi Belt yang diadopsi
dari unsur pakaian Jepang untuk semakin melengkapi
gaya andalan para wanita.

TREND VISION

FUTURIST-INDUSTRIALIST
Gaya Berpakaian Profesional Muda
THE EXECUTIVE 2018

T

HE EXECUTIVE yang
selalu identik dengan
Metropolitan/Urban City
Look, mengusung konsep yang
berbeda dari sebelumnya untuk
koleksi 2018. Dengan tema
Vision Futurist – Industrialist,
koleksi ini merepresentasikan
City Look dengan latar industrial,
sehingga para profesional
muda yang dinamis, smart, dan
conﬁdent akan tetap terlihat
minimalis namun tetap eksklusif
di setiap suasana. Dengan
sentuhan warna Monochrome
dan Dark Rich Colour seperti
Dark & Midnight Blue, Jet
Black, Teal, dan Burgundy, THE
EXECUTIVE menghadirkan
Versatile Style, gabungan
antara Career Office, Career
Traveller, Contemporary City, dan
Contemporary Casual Look dalam
padanan desain dan pilihan
ready-to-wear yang disiapkan
khusus untuk Anda yang
mendambakan penampilan fresh
dan modern.

18
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THE EXECUTIVE MEN
Untuk koleksi pria kali ini, THE EXECUTIVE menawarkan
teknologi terbaru untuk bahan Shirt yaitu Technology Fabric:
Quick Dry Easy Care, sangat cocok untuk pria yang mencari
kenyamanan namun tetap terlihat stylish. Untuk pilihan
yang lebih casual, koleksi ini menyediakan beragam jaket
seperti Bomber Sweater Knit, Knit Sweater Tonal Stripes, Nylon
Lightweight Jacket dan Stand Up Collar Slim Fit Jacket. Bahan
yang lightweight dan motif pilihan seperti microgeometric
pattern, tonal stripes dan small textured details untuk top,
pants, dan knitwears juga mendukung Contemporary Versatile
Style para pria. Terlebih lagi, dengan potongan dominan Slim
Fit untuk shirt, jacket, tees dan pants serta warna-warna Dark
Rich Color, koleksi ini akan mendukung tampilan para pria
lebih maksimal dalam suasana formal maupun lebih santai.

Dengan harga berkisar dari 149.900 hingga 1.199.900 ribu
rupiah, koleksi 2018 tersedia di store THE EXECUTIVE di
seluruh Indonesia. Dikemas dengan mengikuti tren saat
ini, menjadikan koleksi ini patut dimiliki dan sangat mudah
untuk dipadupadankan. Konsep dynamic minimalist berpadu
dengan dark rich color akan membuat penampilan Anda lebih
maksimal di setiap kesempatan. Kunjungi store di lantai 1
Summarecon Mal Serpong. Get your Perfect Contemporary
Look with THE EXECUTIVE.

APRIL 2018 - SMSBLAST MAGAZINE
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FASHION

" Love food,
it will never hurt you."
– Julia M, Writer

" There is
no love
sincerer than
the love of
food."
– George Bernard Shaw,
Playwright

Straw hat, Ruffle Top,
and Denim Pants by
COLORBOX
Shirt by
STAR Dept. Store

XploRasa 2018
Summarecon Mal Serpong

Sunglasses, Cropped Sweater,
Clutch and Pants by COLORBOX
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FASHION
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ZAKY

Shirt and Jogger Pants by
GIORDANO
Hoodie by
STAR Dept. Store
ALEXIE

Shirt and Denim Pants by
GIORDANO
Backpack by
COLORBOX

Models: Zaky & Alexie; Photographer: Ely Ricardo; Stylist: Radhitio Anindhito; Make Up Artist: Irma.

FASHION

XploRasa 2018
Summarecon Mal Serpong

" To eat is a necessity, but to take
a photo of it intelligently is an art."
– François de La Rochefoucauld, Author

ZAKY

Plaid shirt, T-shirt and
Chino Pants by
STAR Dept. Store
ALEXIE

Polo Shirt and Pants by
GIORDANO
Straw hat by
COLORBOX

ALEXIE

Cropped Top,
Denim Overall,
Jacket and Accessories by
COLORBOX
XploRasa 2018
Summarecon Mal Serpong
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ZAKY

Polo Shirt and Pants by
GIORDANO

FASHION

" Let food be thy medicine and
medicine be thy food."
– Hippocrates, Physician

XploRasa 2018
Summarecon Mal Serpong

Shirt and
Denim Pants by
STAR Dept. Store

" If i have
one addiction
in life,
it’ s probably
food."
– Liam Hemsworth,
Actor

Printed Shirt, Long Sleeve
and Denim Pants by
STAR Dept. Store
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TASTE THE FOOD

B

agi Anda pecinta dessert, nama
Hong Tang tentunya tidak asing
lagi. Hong Tang merupakan kedai
yang menyajikan berbagai dessert yang
pas untuk dinikmati saat udara dan
cuaca kemarau.
Hong Tang yang berarti “gula
merah” adalah restaurant yang
menyajikan makanan dessert Taiwan
berupa pudding, bubble berisikan
campuran ice cream lezat dan berbagai
topping yang beragam dan bisa dipilih
sendiri dengan milk tea sebagai kuah
yang menambah cita rasa nya.
Unik nya, Hong Tang menyajikan
hidangannya dengan cara yang
berbeda. Salah satu nya adalah
Hong Tang Bento Box. Bento Box
yang pada umumnya berisikan
makanan Jepang, oleh Hong Tang
dikreasikan dengan berisikan dessert.
Untuk harga nya pun bervariasi mulai
dari Rp. 79.000 – Rp. 82.000.
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Selain itu, Hong Tang juga
menawarkan berbagai varian es krim
antara lain Smash Ice Series, Q Ball
Series, Ice Cream Series, Grass Jelly
Series, Tongshui, Soya Ice Series, Zimi
Series (ketan hitam), Red Bean Soup
Series, Tangyuan Series, Fruit Mix
Series, Mango Series, Ice Pudding Series,
Durian Series. Harganya yang relatif
terjangkau membuat varian es krim ini
banyak digemari. Untuk minumannya,
Hong Tang menyediakan berbagai
pilihan rasa seperti Oriental Tea,
Oriental Milk Tea, Fruit Drinks.
Terlepas dari rasanya yang
enak, soal porsi Hong Tang juga
menyediakan porsi yang pas
sesuai harga yang ditawarkan.
Selain itu Hong Tang merupakan
pilihan yang tepat jika ingin
menghabiskan waktu bersama
teman atau saudara karena tempatnya
yang enak dan nyaman serta
pelayanannya pun ramah.

Tidak hanya menghidangkan dessert
khasnya, Hong Tang menyajikan
berbagai camilan untuk menemani
hidangan dessert seperti popcorn
chicken, chicken drum serta oden.
Berbagai menu tambahan lain seperti
waffle dan gorengan ala Taiwan juga
hadir di Hong Tang.
Penasaran dengan dessert ‘Jaman
Now’ yang satu ini? Yuk, datang ke
Hong Tang yang berada di Downtown
Walk, Summarecon Mal Serpong.
Makan dessert segar dan camilan
‘Jaman Now’? Hong Tang aja !

REFRESH
Your Day With

Hong Tang
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TASTE THE FOOD

M

engusung tema yang unik, Sunny Side
Up meyajikan berbagai makanan dengan
berbahan dasar telur. Jika biasa nya yang
kita tahu telur diolah menjadi telur dadar, telur
rebus atau disemur, di Sunny Side Up Anda akan
menemukan banyak menu yang ternyata diolah
dengan berbahan dasar telur, loh!
Dimulai dari beberapa tahun yang lalu, Sunny Side
Up secara konsisten menggunakan telur dengan
kualitas tinggi, yaitu Arabian Eggs, dengan merah
telur yang lebih besar dan kenyal, tidak bau amis,
tidak menimbulkan alergi dan mengandung banyak
Omega serta sudah bersertiﬁkat halal dari MUI.
Untuk menu utamanya sudah pasti Egg Specialties
menjadi jualan utama mereka. Pengunjung dapat
memilih aneka masakan telur mulai dari Omelette,
breakfast set menu dengan aneka condiment seperti
sosis, kacang merah dan roti. Ada juga variasi
Omurice Fusion, Omelette Fried Rice, Pancake hingga
menu tempura dan udon serta aneka dessert yang
bahkan mereka variasikan menggunakan putih telur
dalam salah satu juice mereka, yaitu Egg Yolk Juice.

a
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E
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Menu Sunny Side Up terbagi atas 9 kategori yaitu
Appetizer, Asian, Egg specialties, Omurice fushion,
Pancake, Rice & Udon Menu, Somethting Sweet, Toast
& Sandwich dan Western. Salah satu menu paling
populer dan patut dicoba disini adalah Eggs Benedict
dan Eggs & Beef Bacon. Seru nya, Anda juga dapat
request tingkat kematangan telur nya, bisa matang,
1/4 matang, 1/2 matang, atau 3/4 matang.
Menu minuman nya pun juga tidak terlepas dari
telur, antara lain STMJ (Susu Telur Madu Jahe),
Teh Talua atau Teh Telur khas Bukittinggi, Eggnog, dan
yang paling spesial adalah White Yolk Juice atau
Jus putih telur dengan berbagai pilihan rasa yaitu
Capucinno, Strawberry, Banana Milk, Avocado, Chocolate.
Memiliki beberapa outlet, Sunny Side Up tetap
mempertahankan interior khas nya dengan full of
orange and white color seperti halnya warna putih
dan kuning telur. Nuansa ceria layaknya children
playground juga dipilih, terlihat dari furniturnya yang
bergaya childhood. Dengan harga yang terjangkau,
Sunny Side Up tentunya patut untuk dikunjungi!
Anda pecinta telur? Jangan sampai ketinggalan
mencicipi olahan telur ala Sunny Side Up di
Downtown Walk Summarecon Mal Serpong!
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FAMILY INFO

Memilih
Makanan
Jaman Now!

yang TEPAT
untuk Si Ke
cil

M

akanan jaman sekarang atau yang biasa
disebut makanan Jaman Now! sudah
menjadi gaya hidup masyarakat, tidak
hanya para remaja maupun orang dewasa,
anak-anak pun tidak kalah penasaran dengan
beragam makanan yang di gemari saat ini.
Walaupun keliatannya lezat dan terkenal,
penting bagi kita sebagai orang tua untuk
memantau apa saja makanan yang menjadi
tren saat ini dan tepat untuk di konsumsi
oleh si kecil. Bagaimana cara memilih makanan
Jaman Now! yang tepat untuk si buah hati?
Yuk disimak tips-tips berikut ini!

PERTAMA, pilih porsi makanan
yang sesuai. Makanan Jaman Now!
dibuat agar bisa dikonsumsi untuk
semua jenis umur, hanya saja ada
beberapa makanan yang memang
sudah ditujukan untuk segmentasi
konsumen tertentu, yang pastinya
porsi makanan untuk orang dewasa
dan remaja berbeda dengan anakanak. Untuk itu, pilihlah porsi makanan
yang sesuai dengan kapasitas makan
anak, misalnya burger ukuran kecil
atau medium. Jangan sampai terlalu
banyak sehingga si kecil tidak mampu
menghabiskannya dan jangan sampai
membuang makanan ya!

KEDUA, pilihlah makanan yang
mudah untuk di cerna dan dimakan.
Segala bentuk tampilan makanan
saat ini sangat kreatif dan unik, tidak
jarang orang-orang mengabadikannya
dalam sebuah foto untuk di share
di media sosial mereka. Namun,
keunikan yang disenangi orang
dewasa belum tentu dimengerti oleh
anak-anak. Ketika melihat tampilan
makanan cukup ribet, anak-anak bisa
kehilangan selera makannya. Pilihlah
makanan yang mudah dimakan untuk
mereka sehingga ketika makanan
mereka sudah hadir, mereka dapat
memakannya dengan lahap, tanpa
harus berpikir keras bagaimana cara
memakannya, misalnya martabak
beragam rasa yang sangat mudah
untuk dikonsumsi tanpa memerlukan
alat tertentu.
KETIGA, pilihlah makanan yang
lucu dan menarik perhatian anakanak. Selera orang dewasa dan remaja
pastinya berbeda dengan anak-anak.
Agar mereka semakin tertarik
mencoba makanan Jaman Now! pilihlah
makanan dengan beragam bentuk
sesuai tokoh kartun kesukaan mereka
yang membuat mereka tertarik dan
semakin menikmati makanannya.
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yang sedang populer saat ini sangat
kaya akan vitamin, menutrisi otak, dan
baik untuk mata.
Semakin maraknya bisnis kuliner
Jaman Now!, saat ini menjamur
berbagai tempat makanan yang
menyediakan porsi dan menu khusus
disesuaikan untuk anak-anak.
Masih ragu untuk mengajak si kecil
menjajahi kuliner Jaman Now!

KEEMPAT, pilih makanan Jaman
Now! yang bergizi. Anak-anak adalah
generasi aktif yang sedang dalam
masa pertumbuhan. Makanan
menjadi salah satu faktor dalam
mendukung tumbuh kembang
anak. Dalam mengkonsumsi
makanan, sangat penting untuk
tetap memperhatikan kandungan
gizi sehingga bermanfaat bagi
kesehatan si buah hati, misalnya
olahan makanan berbalur salted egg

APRIL 2018 - SMSBLAST MAGAZINE

33

LET’S WORKOUT

B

akat tidak sama dengan
kecerdasan. Bakat lebih
mengacu pada motorik maupun
keterampilan yang ditampilkan anak.
Setiap anak pasti memiliki bakat sejak
lahir, ada yang sudah terlihat seiring
dengan bertambahnya umur dan ada
juga yang harus dipancing terlebih
dahulu baru lah bakatnya terlihat.
Cara yang dapat dilakukan adalah
secara berkelanjutan mengasah bakat
melalui latihan. Bakat tidak akan
berkembang bila tak ada penguat,
sehingga bisa jadi kemudian akan hilang.
Selain bakat, mereka juga mempunyai
minat terhadap bidang yang digeluti.
Adanya minat juga akan menguatkan
bakat tersebut.
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WISHING STAR AC
Didirikan sejak tahun 2004,
Wishing Star Academy merupakan
lembaga asah bakat yang tepat untuk
menemukan dan mengembangkan
bakat sang buah hati. Kira-kira ada
kelas apa saja si di Wishing Star
Academy yaa? Yuk disimak!
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— MUSIC

— ART

Di Wishing Star Academy banyak
sekali pilihan les musik yang
ditawarkan, mulai dari Vocal,
Saxophone, Drum, Guitar, dan masih
banyak alat musik lainnya. Bagi orang
tua pun tidak perlu khawatir mengenai
p
kualitas pengajarnya,
karena disini
para pengajar dituntut untuk
memiliki sertiﬁkat bertaraf
International. Murid-muridnya
pun akan dilatih secara intensif
aagar bisa menjadi musisi
hhandal, bahkan beberapa
llulusan dari Wishing Star
Academy juga sudah menjadi
A
gguru musik .

Di Wishing Star Academy, kegiatan
atan
alah
menggambar dan mewarnai adalah
agi anakkegiatan yang menyenangkan bagi
reka bisa
anak. Dengan menggambar, mereka
menuangkan beragam imajinasi yang
ada di kepala mereka. Hasil gambarnya
menunjukkan tingkat kreativitas dan
suasana hati masing-masing anak.
Biasakan si kecil untuk mewarnai
dengan krayon, pensil warna atau spidol
warna sejak dini. Fungsinya membantu
mereka untuk mengenal warna dan
membedakan warna yang satu dengan
warna lainnya sehingga mempermudah
mereka dalam memadukan warna.
Kemampuan inilah yang akan membantu
si kecil dalam berkreasi seiring dengan
perkembangan usia mereka.

— DANCE BALLET
Tahu kah Anda bahwa ballet memililki
banyak manfaat untuk anak, terutama
membentuk kesabaran pada anak.
Gerakan ballet yang lentur dan gemulai
bisa mendorong karakter si buah
hati untuk lebih memiliki rasa sabar
dan mampu mengendalikan emosi
serta keinginannya. Di Wishing Star
Academy, ballet juga dapat mendukung
kecerdasan si buah hati secara tidak
langsung karena dengan berkumpul
bersama teman-teman di sanggar tari
ballet, maka anak belajar besosialisasi,
berkelompok dan tentu saja dituntut
untuk mampu bekerja sama.

Bagi Anda para orang tua yang
tinggal di daerah Gading Serpong tidak
usah khawatir karena Wishing Star
Academy telah membuka cabang di
Learning Lab, Scientia Square Park!
Bekali buah hati kesayangan Anda
dengan berbagai keterampilan seperti
Ballet, bernyanyi, bermain musik dan
lainya hanya di Wishing Star Academy.
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aesang Pangarep, yang merupakan putra bungsu Presiden
Indonesia Joko Widodo merupakan sosok pribadi yang
mandiri. Selain menjadi Youtuber, Kaesang kini memiliki
beberapa bisnis yang dijalaninya sendiri tanpa melibatkan kakak
pertamanya yang sudah terlebih dahulu terjun di dunia bisnis.
Tak puas dengan clothing line yang diberi label “Sang Javas”,
Fenomena menjadi trend-nya pisang nugget di masyarakat
memang menjadi peluang bisnis. Kaesang pun melihat hal itu,
Kaesang kini telah merambah ke dunia bisnis kuliner dengan
menjual pisang nugget yang diberi nama “Sang Pisang” dengan
tagline “naget pisang kesayangan”.
Bisnis pisang nugget yang hits di penghujung tahun 2017 ini
mengantarkan Kaesang pada kesuksesan di bisnisnya. Banana
nugget yang merupakan olahan pisang yang digoreng dan diberi
berbagai macam topping manis memang menjadi incaran banyak
orang terutama karena teksturnya yang empuk dengan bagian
luar yang renyah dan nikmat terutama bila disandingkan dengan
kopi ataupun teh.
Salah satu bukti dari kesukesan pisang nugget milik Kaesang
ini adalah pada saat grand opening di tahun 2017 lalu, gerai milik
Kaesang telah menjual habis seluruh stok pisang nugget-nya
dengan waktu 45 menit saja. Kaesang mengaku sempat kesulitan
menentukan lokasi yang strategis karena dirinya tidak mau
melibatkan keluarga dalam bisnisnya, sehingga dirinya sempat
kekurangan dana ketika ingin membuka gerai pisang nugget-nya
di lokasi yang ramai seperti pusat perbelanjaan di daerah
Jakarta Pusat.
Namun tidak salah karena berani mengambil resiko,
saat ini gerai Sang Pisang bahkan bisa menjual 350 buah pisang
setiap harinya. Kaesang mengaku pisang nuggetnya berbeda
dengan pisang nugget pada umumnya, pisang nugget Sang Pisang
tidak dibauri dengan tepung nugget namun ada cara tersendiri
yang dapat membuat bagian luar dari pisang nugget kripsi tetapi
meleleh dimulut ketika di gigit.
Pisang nugget ini terdiri dari beragam topping rasa yaitu
Cokelat Keju, Strawberry, Tiramisu Almond, Vanilla Melon, Vanilla
Koko Crunch, Alpukat Milo, Blueberry Cheese Sprinkle, Green Tea
Cheese hingga
Taro Oreo yang diberi harga Rp. 5000 untuk satu topping-nya.
Pisang nugget Kaesang ini dijual dengan harga Rp 20.000 sampai
Rp. 25.000 per kotak. Saat ini berbagai perpaduan rasa sudah
dikembangkan, varian rasa terbaru yang diperkenalkan pada
tahun 2018 ini adalah Strawberry Kit Kat.
Saat ini, kaesang sudah membuka gerai Sang Pisang di beberapa
kota selain Jakarta, yaitu Makassar. Dirinya mengaku membuka
gerai di Makassar karena mengikuti jejak bisnis kuliner kakaknya
yaitu markobar di Makassar.
Sementara untuk di Jakarta, gerai Sang Pisang memiliki
4 cabang, Kaesang bahkan memiliki target untuk membuka
300 gerai Sang Pisang di seluruh Indonesia, bahkan internasional
di tahun 2018 ini. Dengan tagline “naget pisang kesayangan”,
Anda bisa mencoba pisang nugget Jaman Now! ini di event
XploRasa – Summarecon Mal Serpong yang berlangsung pada
tanggal 12 April – 13 Mei 2018!

Va ria n Ra sa Ba ru “S ang
Pis ang”
St ra wb err y Kit Ka t
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BOX OFFICE

DUCK DUCK GOOSE

OVERBOARD

Sutradara: Christopher Jenkins
Produksi: Original Force Animation
Pemeran: Jim Gaffigan, Zendaya, Lance Lim, Greg Proops

Sutradara: Rob Greenberg
Produksi: Metro-Goldwyn-Mayer, Pantelion Films
Pemeran: Eugenio Derbez, Anna Faris, Eva Longoria

Film animasi garapan China Original Force Animaton akan
tayang pada April ini dan bercerita tentang seorang itik
yang bernama Peng. Saat melakukan migrasi, Peng terbang
dengan kecepatan yang terlalu cepat hingga akhirnya terlalu
dekat dengan daratan sehingga menabrak beberapa itik
laiinnya dan terpisah dari adik adiknya yaitu Chao dan Chi.
Peng memulai perjalanan untuk mencari adik adik dan
saudaranya. Akan kah perjalanan ini memiliki makna yang
berarti untuk Peng?

Overboard bercerita tentang Kate (Anna Faris),
seorang wanita karir dan ibu tunggal yang bekerja untuk
membersihkan kapal pesiar mewah milik Leonardo
(Eugenio Derbez) yang merupakan orang kaya raya dan
egois sekaligus juga seorang playboy. Leonardo beberapa
kali berusaha mendekati Kate namun ditengah usaha
pendekatannya Leonardo tertimpa musibah, ia terjatuh dari
kapal pesiarnya dan ketika sadar ia mengalami lupa ingatan.
Kate yang kebingungan akan upah dirinya yang tidak dapat di
proses karena Leonardo mengalami lupa ingatan, akhirnya
datang ke rumah sakit dan berusaha meyakinkan Leonardo
bahwa ia adalah istrinya. Seiring berjalannya waktu, Kate dan
Leonardo mulai membangun keluarga, namun Kate selalu
berﬁkir berapa lama lagi ia dapat membohongi Leonardo
dengan pernikahan palsu mereka.

TERBANG : MENEMBUS LANGIT
Sutradara: Fajar Nurgros
Produksi: Demi Istri Production
Pemeran: Dion Wiyoko, Aline Adita, Laura Basuki,
Baim Wong, Melisa Karim

Sutradara: Anthony Russo, Joe Russo
Produksi: Marvel Studios,
Walt Disney Studios Motion Pictures
Pemeran: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth,
Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict
Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland

Film ini merupakan titik klimaks dari rangkaian ﬁlm Marvel
Cinematic Universe (MCU) selama satu dekade akhirnya release
bulan April 2018. Inﬁnity War menjadi sajian terheboh dan
pertarungan paling mematikan sepanjang sejarah. Avengers
dan para superhero-nya harus rela mengorbankan segalanya
dalam usaha mengalahkan kekuatan Thanos sebelum serangan
dahsyatnya menghancurkan alam semesta.

Film Terbang Menembus Langit bercerita tentang
seorang keturunan Tionghoa bernama Onggy Hianata
(Dion Wiyoko) lahir di Tarakan pada tanggal
6 Maret 1962. Sejak masih kecil hingga menginjak
dewasa ia hidup serta tinggal di Tarakan. Namun pada
tahun 1983 ia mempunyai mimpi untuk hijrah demi
kuliah di Surabaya. Di situlah awal mula kemudian
ia menjadi orang sukses. Berkat kegigihannya untuk
mencapai kesuksesan, serta tekad kuat dan tidak kenal
menyerah, akhirnya Onggy bisa menjadi orang sukses
di Singapura.
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BOOK STORE

MUSIC

Chemistry Impian
Dua Musisi Lyrical

Setelah sukses merilis album OXYGEN, Maudy Ayunda
berkolaborasi dengan Teddy Adhitya untuk merilis single
keduanya yang berjudul We Don’t. Kolaborasi ini adalah hal
yang paling ditunggu Maudy, karena sudah sejak lama Maudy
ingin bekerja sama dengan Teddy. Sebagai sesama tipe
musisi lyrical, Maudy dan Teddy dengan mudah menuangkan
ide, menulis, hingga merapungkan lagu ini tanpa ada
menemukan kendala apapun. We Don’t merupakan lagu
berbahasa Inggris dengan nuansa akustik yang menceritakan
dysfunctional relationship yang mungkin dihadapi banyak
pasangan karena suatu masalah. Setiap pasangan memiliki
cara tersendiri untuk mengekspresikan masalahnya sehingga
membuat kekacauan yang terjadi terasa menyenangkan.
Lagu ini menggambarkan bagaimana suatu pasangan mampu
menerima permasalahan dan kegilaan masing-masing serta
menunggu untuk bisa saling mencintai kembali.

RESEP SIMPLE FRIDA:
55+ CAMILAN
JADOEL & KEKINIAN
Penulis: Fridajoincoffee
Penerbit: Kawan Pustaka
Suka ngemil dan heboh kalau ada
makanan hits atau kekinian? Atau lebih
suka makanan jaman dulu? Jika makan
saja belum puas, bagaimana jika Anda
coba membuatnya? Mak Frida punya
jawaban untuk memuaskan rasa lapar
dan penasaran Anda.
Walaupun tidak memiliki latar
belakang dalam dunia memasak,
Mak Frida hobi nyemil sambil
bereksperimen membuat cemilan
enak dan manis dengan belajar masak
secara otodidak tanpa harus sekolah
memasak. Dimulai dari pengenalan
bahan sampai belajar berbagai macam
teknik masak yang mudah dan cepat,
Mak Frida siap membantu menciptakan
makanan kesukaan yang pastinya unik
dan cocok untuk dibagikan di akun
sosial media Anda.
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AROMA KARSA - EDISI TANDA TANGAN
Penulis: Dee Lestari
Penerbit: Bentang Pustaka
Seorang Dee Lestari kembali memberikan petualangan nyata
yang tidak bisa Anda duga sebelumnya melalui sebuah buku
yang baru ia buat. Dari sebuah lontar kuno, Raras Prayagung
mengetahui bahwa Puspa Karsa yang dikenalnya sebagai
dongeng, ternyata tanaman sungguhan yang tersembunyi di
tempat rahasia. Obsesi Raras memburu Puspa Karsa, bunga
sakti yang konon mampu mengendalikan kehendak dan hanya
bisa diidentiﬁkasi melalui aroma, mempertemukannya dengan
Jati Wesi yang memiliki penciuman luar biasa sehingga dijuluki
Si Hidung Tikus dan meracik parfum sebagai usaha untuk
bertahan hidup.
Kemampuan Jati memikat Raras hingga membuat Raras
mempekerjakan Jati di perusahaannya serta ikut mengundang
Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Bertemulah Jati
dengan Tanaya Suma, anak tunggal Raras, yang memiliki
kemampuan serupa dengannya. Semakin jauh Jati terlibat
dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa, semakin banyak
misteri yang ia temukan, tentang dirinya dan masa lalu yang tak
pernah ia ketahui.
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Kualitas Drake dalam bermusik tidak perlu diragukan
lagi, terlebih lewat karya terbarunya, God’s Plan. Lagu ini
langsung menjadi penguasa Billboard Hot 100 di minggu
pertama perilisannya sehingga pencapaian ini menjadi
sejarah baru dalam Billboard Hot 100. Hingga saat ini,
4 lagu Drake sudah pernah dan sedang merajai Billboard
Hot 100, yaitu God’s Plan, One Dance (9 minggu di
puncak Billboard Hot 100), What’s My Name, dan Work.
Drake berhasil menyamakan prestasinya dengan band
legendaris asal Inggris The Beatles yang menjadi satusatunya musisi dengan 20 lagunya pernah masuk top 10
Billboard Hot 100 dalam jarak 10 tahun. Baru Drake dan
The Beatles yang mampu memecahkan rekor tersebut.
Tidak sampai disitu, God’s Plan juga menjadi
kesempatan bagi Drake untuk memberi pergerakan
positif untuk para penggemarnya. Nominal uang
996.631 dolar yang tertera dalam video pembuka adalah
sumbangan dari Drake bagi komunitas kulit hitam. Saat
proses pembuatan lagu ini, Drake
menantang semua orang untuk
keluar dan melakukan sesuatu
untuk seseorang sehingga tercipta
suka cita dan cinta kasih dalam
kehidupan. God’s Plan benar-benar
menjadi rencana Tuhan yang Drake
ciptakan untuk dunia musik.
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ON STAGE

P

M

Kasmaran
dengan pesona
JAZ

unculnyaa
karya para
ara
musisi muda
dapat langsung memberikan
pengaruh besar dalam dunia musik
Indonesia, salah satunya dengan
kehadiran musisi muda kelahiran
Brunei Darussalam, Aziz Hayat
atau dikenal dengan Jaz yang turut
meramaikan XploRasa Summarecon
Mal Serpong. Wajah rupawan dan
kemampuan bermusik tentunya
membuat para pengunjung penasaran
tentang Jaz, seperti apa ya kira-kira
perjalanan Jaz hingga sukses
seperti sekarang?
Awalnya Jaz bermimpi menjadi
seorang pemain bola tetapi neneknya
melarang karena Jaz harus fokus
dengan pendidikannya. Untuk
mengisi waktu luangnya, Jaz mencoba
mengenal dan mempelajari musik
hingga menjadi hobi yang tak terduga.
Neneknya sangat mendukung hobi
baru Jaz dengan membelikan gitar dan
drum. Jaz memulai karir bermusiknya
dengan mengcover beragam lagu
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dan mengunggah video ke Youtube.
Pada tahun 2013, Jaz diundang untuk
bernyanyi pada acara Anugerah Planet
Muzik (APM) sebuah acara penghargaan
untuk musisi di negara rumpun Melayu
seperti Indonesia, Singapura, Malaysia,
dan Brunei Darussalam. Setelah tampil
dengan memukau, Jaz dikejutkan dengan
undangan langsung Sony Music Indonesia
untuk menjalin kontrak rekaman.
Kerja kerja Jaz menghasilkan single
perdananya ‘Dari Matamu’ pada tahun
2016 yang langsung sukses diterima
dengan baik oleh masyarakat Indonesia
dan merajai tangga lagu dibeberapa
layanan musik streaming di Indonesia
seperti Joox dan Spotify. Jaz terus
menunjukkan kemampuan bermusiknya
kepada masyarakat dengan merilis
single kedua bertajuk ‘Kasmaran’
yang tidak kalah sukses dengan single

pertamanya. Solois muda ini kembali
menyapa penggemar setianya dengan
meluncurkan single ketiganya “Teman
Bahagia” pada 2 Februari 2018 dengan
nuansa manis nan romantis yang
menceritakan kekuatan cinta pasangan
Long Distance Relationship, sehingga jarak
tidak menjadi penghalang untuk cinta
yang tulus dan mendalam. Jaz mengukir
kesuksesan dengan meraih beragam
penghargaan seperti Pendatang Baru
Paling Ngetop di SCTV Music Awards
2017 dan Pendatang Baru Terdashyat
di Dashyatnya Awards 2018. Kesulitan
dan tantangan yang dihadapi Jaz dalam
meraih mimpi membuatnya selalu
bersyukur dan terus termotivasi untuk
menghasilkan karya musik berkualitas
melalui penggarapan album perdananya.

erkembangan musik Indonesia
tidak hanya diwarnai oleh genre
musik R&B, Pop, Rock, dan Hip
Hop, tetapi juga di dominasi kehadiran
genre electronic dance yang digemari
oleh generasi muda saat ini. Karya
musisi muda dalam menggeluti genre
ini sangat diapresiasi oleh masyarakat.
Kehadiran Midnight Quickie semakin
memeriahkan Xplorasa Summarecon
Mal Serpong dengan sajian musik
‘Jaman Now’.
Perpaduan unik Disk Jockey (DJ)
dengan lead vocal membangun
keseriusan Jaya Aydra, Charita Utami
dan Irsan Ramadhan membuat sebuah
karya yang awalnya hanya sebuah
candaan semata. Merilis album studio
berjudul Being Bad Feels Good yang
rilis tahun 2014 membuat karir trio ini

semakin melambung tinggi. Namun
saat karir sedang naik daun pada tahun
2016, Jaya memutuskan mundur dan
menyisakan personel Charita serta
Irsan. Hal ini menjadi tantangan besar
bagi Charita dan Irsan untuk kembali
bangkit melanjutkan mimpi walaupun
tanpa salah satu personelnya.
Sepeninggal personelnya tidak
membuat Midnight Quickie redup.
Menjadi duo ternyata memudahkan
proses kreatif terciptanya lagu-lagu
serta semangat baru, khususnya dalam
merilis single terbarunya”Begitu Indah”
dengan irama down tempo serta
rasa yang lebih pop sehingga mudah
untuk dinikmati masyarakat. Selain
berkembang sebagai duo, Midnight
Quickie semakin bersemangat dengan
menggandeng musisi-musisi untuk

berkolaborasi menciptakan karya
musik inovatif. Salah satunya kolaborasi
bersama Rocket Rokers sekaligus
merayakan 18 tahun perjalanan musik
band tersebut dalam single ‘Ingin Hilang
Ingatan’ yang terasa segar dengan hasil
cover yang digarap hanya dalam waktu
dua bulan. Midnight Quickie juga
berkolaborasi dengan DJ Osvaldorio,
produser asal Yogyakarta dengan
single ‘Bersamamu Bahagia’. Keseriusan
Midnight Quickie dengan konsisten
mendalami genre electronic dance music
membuat karya musik mereka semakin
diakui oleh masyarakat luas. Ternyata
tantangan itu bisa kita lewati jika kita
mau bekerja keras dan semangat untuk
menyambut hari yang baru. Jadi,
jangan lupa selalu semangat dalam
berkarya, ya!

SEMANGAT BARU

M id nig ht Q uic k ie
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SPLASH BLASH

COMMUNITY

M o to G P
Qatar 2018
Ajang Pembuka
MUSIM TERBAIK

D

S

eri perdana MotoGP 2018 pada
Minggu, 18 Maret 2018 di Sirkuit
Losail, Qatar, atau yang disebut
MotoGP Qatar 2018 diakui menjadi
ajang terbaik untuk membuka musim
pertandingan MotoGP tahun 2018.
Performa para pembalap serta
kendaraan memperlihatkan persaingan
yang sangat sengit. Walaupun ber kompetisi, tidak ada yang mendominasi jalannya perlombaan.
Ketika perlombaan diakhiri dengan
kemenangan Andrea Dovizioso, delapan
pembalap lainnya tetap saling bertarung
demi mengejar naik ke atas podium.
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Persaingan ketat terlihat sejak awal
balapan. Pembalap Tim Yamaha,
Valentino Rossi, Marc Marquez dari
Repsol Honda, Andrea Dovizioso
andalan Ducati Corse dan pembalap
Monster Yamaha Tech 3, Johann
Zarco serta Tim LCR Honda, Cal
Crutchlow saling salip-menyalip
kencang. Laju para pembalap
bersanding di jalur keluar pit lane
membawa kemeriahan penonton.
The Little Dragon -julukan Daviziosokeluar menjadi juara MotoGP Qatar
2018 yang disusul pembalap Marquez
dan Rossi yang menempati podium
kedua dan ketiga.
Carmelo Ezpeleta (CEO Dorna)
mendapatkan pujian dari Cal
Crutchlow karena menyelenggarakan
MotoGP dengan sistem peraturan
yang membuat perlombaan menjadi
lebih kompetitif tanpa ada yang

mendominasi dan secara keseluruhan
telah menjadi awalan terbaik di
kejuaraan MotoGP musim ini, tidak
hanya bagi pembalap, namun juga
semua tim yang bertugas serta
penggemar setia MotoGP.

inamisnya tren
saat ini menjadi
fenomena
menarik yang
menyedot perhatian
masyarakat cukup tinggi.
Tidak hanya teknologi,
fashion, atau media, tren
juga turut berkembang
dalam dunia kuliner.
Selain menjadi
penikmat kuliner,
tidak sedikit orangorang yang mencoba
peruntungan untuk terjun mendalami
bisnis kuliner. “Sambil menyelam
minum air” alias sambil makan
sambil berbisnis.
Apakah Anda salah satu penikmat
kuliner? Atau sekaligus ingin menjadi
pebisnis kuliner sukses? Natural
Cooking Club yang biasa disebut
“bakul kuliner” siap membantu Anda!
NCC atau Natural Cooking Club
berdiri pada 15 Januari 2005 oleh
pasangan suami-istri Fatmah Bahalwan
dan Wisnu Ali Martono yang telah
menaungi hampir 17.000 anggota di
seluruh Indonesia. NCC bergerak

Sambil
Menyelam
Minum Air
Bersama

NCC

sebagai
pelaku kuliner
berbasis
komunitas dengan
segudang kegiatan kuliner menarik,
seperti kursus kuliner setiap hari di
markas NCC tentang Food Fotography
dan Catering Management, program
kegiatan tahunan bertajuk Home Made
Food Fiesta, Online Cullinary Weeks,
mengadakan perlombaan menghias
Cake dan Cup Cake yang berhasil
meraih Rekor Muri, melakukan tour

atau perjalanan
bertajuk Tour
d’Toko dan Tour d’Pasar,
melakukan praktek memasak
langsung, mengadakan Cooking &
Baking Party, “Bakulan” Kue, LemparLemparan Order, dan masih banyak lagi.
Setiap kegiatan yang dilakukan NCC
tidak hanya sekedar menaungi para
pecinta kuliner, tetapi juga memotivasi
para pebisnis kuliner sehingga mampu
menciptakan tren kuliner kreatif. Kalau
sudah terjun dalam bisnis kuliner,
tidak hanya puas di perut, tapi puas di
kantong juga, kan? Informasi lebih
lanjut dapat Anda lihat dalam laman
www.ncc-indonesia.com. Hati-hati
bukanya, Awas Centong Melayang!
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TRAVELERS

B

Sumeragi

erdomisili di Gading Serpong,
Summarecon Serpong rasanya
belum lengkap kalau belum
mencicipi kulinernya yang beragam—
dari kafe hingga restoran keluarga
semuanya ada. Uniknya lagi, tidak hanya
menawarkan menu makanan kekinian,
Anda juga akan dibuat betah berlamalama menikmati suasananya yang tidak
hanya cozy, namun menawarkan spot-spot
foto yang artistik yang pasti tidak akan
terlewat untuk diabadikan. Yuk, intip
tempat-tempat yang wajib Anda kunjungi
bersama teman maupun keluarga.

Ruko 1B, Blok BA3 No. 61,
Jl. Gading Serpong Boulevard, Tangerang

Makanan khas Jepang memang tidak ada
matinya, termasuk di restoran ini. Ada beberapa
menu andalan Sumeragi yang wajib Anda coba
seperti Yaki Ushi Don (daging sapi dengan saus
yakiniku dan telur), Tori Katsu Curry (daging
ayam dengan saus kari) serta Gyutandon (daging
sapi dengan bumbu spesial). Tekstur daging
yang empuk, sausnya berlimpah dan meresap,
membuat Anda ketagihan untuk menikmatinya
lagi. Tak ketinggalan, Anda juga dapat menikmati
miso soup dengan potongan ikan salmon. Lezat!
Interior restorannya pun tak kalah menarik, loh.

ASAGAO Coffee House
Ruko Graha Boulevard, Blok A No.9,
Jl. Boulevard Gading Serpong,
Serpong Utara, Tangerang

B’Steak Grill & Pancake

Kafe yang masih cukup baru ini dapat
menjadi sebuah pilihan untuk
nongkrong maupun mengerjakan
tugas. ASAGAO memiliki tempat yang
cozy dengan sofa panjang. Anda dapat
menikmati beberapa pilihan
kopi seperti espresso, americano,
latte, cappucino ﬂat white dan piccolo.
Jangan lupa mencicipi KORI KOHI
yang menjadi signature-nya (es batu
yang terbuat dari kopi). Anda juga
dapat menambahkan mini cakes
sebagai teman
menyeruput kopi.

Craving for steak and pasta at the same time?
Semuanya dapat Anda pesan di restoran
ini. B’Steak memiliki menu makanan yang
lengkap seperti steak collection, asian
with rice, ﬁsh collection, chicken collection,
sausage collection, mexican collection,
pasta collection hingga swiss rosti collection.
Sehabis menikmati menu utama, dessert
seperti pancake atau es krim dapat menjadi
makanan penutup yang manis.

Ruko Golden 8 Blok F No. 3,
Jl. Ki Hajar Dewantara,
Serpong Utara, Tangerang

Legato Gelato
Ruko Golden 8, Blok D No. 30,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong,
Serpong Utara, Tangerang

Kuliner JAMAN NOW
WAJIB COBA

di Summarecon Serpong
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Mengidam makan gelato tidak perlu
jauh-jauh ke Jakarta. Di Gading
Serpong pun ada. Kedai es krim ini
memiliki banyak pilihan rasa. Sebut
saja milo krunch, bubble gum, coff ee,
cookies and cream, green tea, durian,
caramel mint, ferrero, sunkist dan thai
tea. Menggiurkan, bukan? Anda dapat
menikmatinya dalam berbagai ukuran,
dari ukuran single hingga tripple, bahkan
tersedia pula pilihan small jar maupun
big jar. Harganya berkisar dari Rp
23.000 - Rp 175.000. Interior disini juga
wajib untuk diabadikan karena didesain
simpel namun classy.
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Firenze Gelateria

Kakolait

Ruko Golden 8, Blok H No.2,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang

Ruko Golden 8 Blok I No. 33, Jl. Ki Hajar Dewantara,
Gading Serpong, Serpong Utara, Tangerang

Ingin menikmati gelato sembari nongkrong cantik
dan update status di instagram? Ya, Firenze Gelateria
dapat menjadi pilihan yang tepat. Suasananya sangat
girly, dengan perpaduan warna pink dan abu-abu untuk
interiornya. Selain gelato, Anda juga dapat memesan
coff ee kekinian seperti aff ogato, atau sekedar menikmati
espresso, caff e latte, cappuccino maupun americano untuk
menemani waktu santai Anda. Jangan lewatkan pula
spot-spot menarik yang instagrammable!

Inilah tempat yang paling pas untuk menikmati kombinasi antara
hot chocolate dengan waffle. Dessert yang sangat crispy tersebut
dapat membuat Anda ketagihan dengan pilihan topping coklat,
berry, mango matcha dan ice cream. So yummy! Jika bukan
penggemar coklat, minuman lainnya seperti latte, java chip,
affogatto, cookies ‘n cream serta salted caramel patut dijadikan
pilihan. Ingin yang asin-asin? Anda dapat memesan cheese
toasties, cheese nachos maupun chicken popcorn. Jangan lupa foto
ala food blogger untuk diposting di media sosial Anda ya.

Oranje Juicery
Ruko Golden 8, Blok I No.22, Jl. Ki Hajar
Dewantara, Gading Serpong, Tangerang

Mengkonsumsi makanan sehat itu penting.
Anda bisa menemukan ragam makanan
sehat di kedai ini, seperti makanan
ringan, smoothies yang baik dikonsumsi
saat sarapan, chia pudding dan minuman
segar dan sehat seperti jus, lemonade, dan
herbal drinks seperti air alang-alang, pearl
barley dan herbal snowﬂakes. Kedai ini juga
menjual makanan berat untuk santap siang
seperti rice bowl dengan banyak pilihan lauk
lezat seperti ayam sambal matah, dabudabu, ikan roa dan ikan cakalang serta
pilihan pasta. Uniknya, di samping kedai ini
terdapat taman kecil untuk Anda yang ingin
piknik santai sambil bercengkerama dengan
sahabat, sambil menikmati kesegaran
smoothies bowl-nya.

Gepureku
Ruko Golden 8, Blok J No. 5,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong,
Serpong Utara, Tangerang

48

SMSBLAST MAGAZINE - APRIL 2018

O! Fish
Ruko Graha Boulevard,
Blok A No. 18,
Jl. Boulevard Gading Serpong,
Serpong Utara, Tangerang

Japanese rice box lover, Anda wajib
mencoba hidangan kekinian dari
Gepureku seperti chickpureku (ayam
ﬁllet) mozarella, buttermilk dan salted
egg, dan tersedia dalam pilihan
daging lainnya seperti gyupureku
(sapi), ikan dori dan pork. Tak hanya
sausnya yang lezat, setiap boxnya
juga dilengkapi dengan telur omega
yang membuat santapan Anda
menjadi semakin istimewa. Tak
hanya itu, Anda juga dapat memesan
kue ulang tahun yang anti-mainstream
ala Gepureku yaitu terbuat dari nasi
mozarella, salted atau pilihan saus
lainnya sesuai selera Anda.

Kabar baik untuk seafood lover!
Anda dapat mencoba cita rasa
hidangan laut yang disajikan
dengan nuansa barat di sini.
Keistimewaannya, Anda dapat
memilih ikan sesuai selera
Anda dan sausnya seperti
mayonnaise, salted egg, cheese
mayo maupun cream sauce
serta memilih dihidangkan
bersama nasi atau kentang.
Worth to try! Restoran 3 lantai
ini juga menawarkan suasana
yang tak kalah menggemaskan
untuk Anda menggelar
photo session dadakan.
Dinding yang dipenuhi mural
atau dinding putih clean
dengan aksesoris unik, semua
ada disini untuk melengkapi
feeds instagram Anda.
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GADGET

GADGET Pendukung
FOOD PHOTOGRAPHY

U

ntuk mendapatkan
hasil foto yang bagus,
seorang Fotografer
tidak hanya wajib memiliki
alat yang mendukung
namun juga harus memiliki
keterampilan. Seperti hal-nya
food photography, maka tidak
heran jika fotografer harus
mengerti bagaimana agar dapat
menghasilkan komposisi food
photography yang indah dan
menarik perhatian orang yang
melihat foto tersebut menjadi
ingin segera mencobanya.

Berikut referensi gadget menurut
redaksi SMSBlast yang dapat
mendukung food photography menjadi
lebih maksimal !

KAMERA DSLR
MIRORRLESS
Pilihlah jenis kamera DSLR dengan
ﬁtur dan kemampuan sesuai dengan
ISO. Kamera Canon adalah salah satu
contoh kamera yang cocok untuk
food photography. Kejernihan dari
kamera DSLR serta kemampuan
membuat efek bokeh dengan lensa
yang sederhana sekalipun, menjadi nilai
lebih untuk aktivitas food photography.
Jika Anda merupakan seorang
pemula, Anda bisa mencoba
menggunakan Xiaomi Yi M1 terlebih
dahulu karena harganya yang
terjangkau dan spesiﬁkasinya yang
lumayan bagus. Selain itu tersedia juga
di pasaran kamera Leica T yang lebih
populer dan terlebih dahulu menjadi
favorit para pecinta food photography.

SMARTPHONE
DENGAN DUAL CAMERA
Salah satu kelebihan smartphone dual
camera atau kamera ganda ialah
kemampuannya menghasilkan
foto dengan efek bokeh seperti
yang diambil dari kamera digital
bersensor besar seperti DSLR
ataupun mirrorless. Kita juga bisa
memotret foto dengan sudut pandang
yang lebih luas, optical zoom yang
membantu memotret objek jauh,
dan meningkatkan kualitas foto itu
sendiri terutama pada kondisi
cahaya rendah.
Untuk mempotret makanan,
Dual camera dapat diandalkan
karena efek bokeh yang menciptakan
efek yang mendukung food Photography.
Dengan menggunakan smartphone,
Anda juga bisa menambahkan
efek secara langsung saat akan
memotret makanan sehingga dapat
menghemat waktu tanpa harus
mengedit setelahnya.
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POCKET CAMERA
Pocket kamera memiliki bentuk yang
kecil dan mudah dibawa kemana mana,
saat Anda berwisata terutama wisata
kuliner, sangat mudah membawa pocket
kamera sehingga dapat dikeluarkan dan
digunakan kapan saja untuk memotret
makanan anda sebelum disantap.

ARTIFICAL LIGHT
Selain menggunakan cahaya alami
seperti sinar matahari, Anda juga perlu
menyiapkan cahaya buatan. Cahaya
buatan tersebut bisa berasal dari lampu
dan ﬂash dari smartphone atau kamera.
Tambahan cahaya ini sangat penting
karena umumnya pemotretan makanan
dilakukan di dalam ruangan dimana
ruangan tersebut tidak selalu memiliki
cukup cahaya. Artiﬁcal light memiliki
beberapa model yang berbeda, seperti
Ring Light, tungsten light bulb, westcott
photo basic, dll.

PROSUMER CAMERA
Prosumer camera merupakan kamera
yang ﬁsik dan spesiﬁkasinya mirip
dengan kamera DSLR, namun
kamera prosumer memiliki harga dan
kemampuan yang berbeda dan jauh
lebih murah. Untuk spesiﬁkasinya,
kamera prosumer merupakan kamera
DSLR yang memiliki ﬁtur view ﬁnder.
Apapun jenis gadget yang Anda
gunakan, untuk mendapatkan foto
terbaik maksimalkan apa yang Anda
gunakan dan apa yang tersedia disekitar
Anda, kemudian berimajinasi dengan
kreativitas Anda kira-kira foto seperti
apa yang Anda inginkan. Jangan khawatir
dan bingung dimana mencari gadget yang
sesuai dengan kebutuhan Anda, semua
tersedia di Summarecon Mal Serpong!
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SOCIETY

INTERMEZZO

S

eiring dengan perkembangan
zaman, dunia kuliner pun
berinovasi, jajanan semakin kreatif.
Hingga muncul istilah makanan ‘Jaman
Now’. Sebutan ini diciptakan untuk
makanan dan jajanan baru yang sedang
popular di kalangan masyarakat. Nah,
ini bahan-bahan dasar yang kerap
digunakan untuk olahan makanan
‘Jaman Now’.

P

erkembangan jaman yang
semakin maju membuat tren
cepat menyebar dan diikuti oleh
semua orang. Fenomena yang sedang
hangat mendominasi kehidupan para
generasi milenial belakangan yaitu
para artis yang terjun dalam bisnis
di bidang kuliner. Tidak cukup puas
menjajahi dunia hiburan, dalam waktu
berdekatan, banyak artis yang menjajal
peruntungan di dunia kuliner.
Usaha kuliner artis ini dipelopori
oleh Teuku Wisnu yang membuka
Malang Strudle sebagai oleh-oleh
‘kekinian’ dari Malang. Mengikut jejak
Teuku Wisnu, Dude Harlino menghiasi
Jogjakarta dengan Jogja Scrummy.
Selain itu, Irwansyah turut membuka
bisnis bolu di ibukota Sumatera
Utara bernama Medan Napoleon.
Dari situ, mulai banyak nama artis
bermunculan dengan bisnis kulinernya.
Sebut saja Bandung Makuta dari
Laudya Cyntia Bella, Lamington
Pontianak oleh Glenn Alienskie,
Surabaya Snowcake dari Zaskia
Sungkar, Cirebon Sultana dari Indra
Bekti, Solo Pluff y dari Jessica Mila, dan
masih banyak deretan artis lainnya yang
membuka bisnis oleh-oleh khas daerah.
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Kompakan

Hijrah
ke Bidang
Kuliner

Tidak hanya seputar kue dan jajanan
kh daerah, Rio Dewanto dan Chico
khas
Jerikho melanjutkan bisnis Filosoﬁ
Je
Kopi sejak membintangi ﬁlm Filosoﬁ
K
Kopi. Pelawak Cak Lontong juga
K
membuka gerai lontong sayur dengan
m
nama Warung Cak Lontong.
na
Pe
Penyanyi Go International, Agnes
M
Monica pun turut membuka restoran
kh
khas Manado bernama REDBOX
de
dengan menggandeng Chef Agus
Sa
Sasirangan sebagai food consultant
kh
khusus. Kolaborasi kuliner kekinian
ar
artis juga diikuti oleh Luna Maya dan
Uya Kuya dengan menghadirkan
Martabucks dengan beragam rasa
dan tampilan martabak yang enak dalam
konsep food truck hingga pillow cake
besutan Luna Maya bernama Kastera.
Meskipun banyak pro dan kontra
terkait menjamurnya bisnis kuliner
artis, nama artis yang hijrah ke bisnis
kuliner tetap terus bermunculan.
Banyak yang beranggapan, hadirnya
kuliner artis dapat menggeser kuliner
tradisional asli Indonesia dan hanya
berpegang pada kemahsyuran nama
mereka, tanpa peduli kualitas rasa
dan pelayanan. Meskipun strategi
penjualannya terlihat sama, nyatanya
cara mereka dapat menyedot perhatian
publik dan banyak masyarakat
berbondong – bondong rela mengantri
demi mencicipi kuliner para artis.
Banyak sekali ya kuliner artis yang
patut dicoba! Kira-kira mana yang
membuat Anda tertarik? Yuk yang
penasaran cobain jajanan kekinian
Martabucks dan Kastera oleh
Luna Maya yang hadir di event
XploRasa 2018 di area parkir Selatan
Summarecon Mal Serpong mulai tanggal
12 April - 13 Mei 2018 mendatang.

MATCHA

CREAM CHEESE

Matcha green tea telah lama dikenal
Cream cheese adalah keju lembut yang
di dunia kuliner, khususnya pada olahan
terbuat dari kombinasi susu dan krim
makanan jepang. Walaupun bukan
padat. Cream cheese pada umumnya
sesuatu yang baru, masih banyaknya
memiliki rasa yang manis dengan
peminat olahan matcha atau teh hijau
konsistensi lembut dan biasa disebut
hingga saat ini sehingga membuat
dengan sebutan “keju putih”.
sebagian orang berusaha membuat
Saat ini, cream cheese biasanya
kreasi baru dalam menyajikan matcha.
digunakan sebagai bahan pada makanan
Mulai dari ice cream matcha, kue
pembuka seperti Cheese Cake,
ma
matcha, dan olahan lainnya. Selain
elain
Japanese FFluff y Cake, bahkan
me
menjadi bahan dasar, matcha
ada berbagai
b
olahan
dap
dapat digunakan untuk toppingg
minuman
min
yang saat
Japanese
ber
berbagai macam makanan
ini
in menggunakan
Fluffy Cake
dan minunan.
cheese
c
cream sebagai
signature-nya.
s

Banana
Nugget
Matcha

S’mores

ENTS
NGREDIIE
FAVORITE IN
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Makanan ”Jaman Now”

MARSHMALLOW
Marshmallow, manisan kenyal yang
bertekstur lembut seperti busa
merupakan hasil dari campuran gula
atau sirup jagung, putih telur, gelatin,
gom arab, dan bahan perasa yang
dicampur dengan mixer. Jika dimakan,
marshmallow meleleh di dalam mulut.
Di beberapa negara marshmallow
biasanya dinikmati langsung dengan
cara dibakar diatas api unggun atau
dicampur di kopi ekspresso panas atau
olahan minuman coklat panas. Ketika
dicelupkan ke dalam kopi, marshmallow
akan memberi aksen rasa manis. Kini,
berbagai olahan makanan banyak
menggunakan marshmallow seperti
s’mores, martabak dengan topping
marshmallow, hingga minuman smoothies
yang diberi topping marshmallow.

Sate Ayam
Mozarella

KEJU MOZARELLA
Salah satu tren kuliner ‘Jaman Now’
lainnya adalah mozzarella. Segala
jenis jajanan dibuat lebih menarik
dengan topping keju leleh ini. Bahkan
belakangan panganan tradisional
Indonesia seperti bakso, sate dan
martabak pun dipadukan dengan
keju mozzarella sebagai topping-nya.

Chicken
Salted Egg
SALTED EGG
Siapa yang menyangka, telur asin
ternyata menjadi salah satu bahan
yang dapat dikreasikan menjadi jajanan
‘Jaman Now’. Bermula dari kuliner
khas Singapura, berupa nasi atau ikan
dori yang disiram saus telur asin, kreasi
telur asin ini kemudian merambah ke
berbagai makanan berat seperti ayam
saos telur asin, spaghetti saos telur
asin, hingga di padukan ke beberapa
jenis makanan ringan.
Olahan makanan berbalur terlur
asin atau yang dikenal dengan
nama salted egg kini menjadi cukup
populer di Indonesia. Makanan
bernuansa salted egg, mulai dari nasi
ayam goreng tepung, keripik, pastry,
bahkan lava cake yang banyak digemari.
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QUIZ
Edisi kali ini, akan dicari sebanyak 5 (lima) orang yang beruntung untuk
memenangkan voucher belanja Summarecon Mal Serpong (SMS) masing- masing
sebesar Rp 150.000,-. Caranya cukup dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan dengan benar dan tepat.
KETENTUAN:
1. Jawab pertanyaan dibawah ini dan kirimkan jawaban Anda melalui email ke
pr_malserpong@summarecon.com dengan format yaitu isi kolom Subjek
dengan judul subjek dibawah, sertakan data diri berupa: nama lengkap sesuai
kartu identitas, alamat, nomor telepon dan jawaban Anda.
2. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda berikan dapat dihubungi
oleh Pihak Manajemen SMS untuk konﬁrmasi pemenang kuis.
SUBJEK: SMSBLAST LXII – XPLORASA 2018
BERIKUT PERTANYAAN UNTUK EDISI INI:
1. Apa saja tenant yang hadir di event XploRasa 2018?
2. Siapa saja artis yang akan memeriahkan event XploRasa 2018?
Sebutkan minimal 2 musisi!
3. Sebutkan 3 cafe atau resto kekinian yang ada di area Gading Serpong!
4. Siapa aja artis nasional yang mencoba peluang di dunia kuliner? Sebutkan 3 nama!
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 6 Mei 2018. Pemenang yang beruntung akan
diumumkan pada SMSBlast edisi Mei 2018.
* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

5

orang pemenang yang berhasil
pada kuis SMSBlast Edisi LXI – Maret 2018

Selamat kepada para pemenang untuk edisi sebelumnya dan terima kasih
atas partisipasinya. Pemenang akan dihubungi oleh manajemen SMS untuk
konﬁrmasi mengenai prosedur pengambilan hadiah.

Hallo Redaksi SMSBlast,
Perkenalkan saya Rantika dari Pasar Lama
Tangerang. Saya termasuk sering berkunjung
ke Summarecon Mal Serpong terlebih ketika
sedang diselenggarakannya event kuliner.
Karena selain memiliki konsep yang menarik,
di event ini menyuguhkan beragam pilihan
makanan dan jajanan yang enak dan membuat
saya menjadi tertarik untuk berbisnis kuliner.
Sudah setahun ini saya sedang memulai
usaha bisnis makanan saya walaupun masih
dalam skala kecil. Saya ingin meminta info
jika saya bermaksud ingin berpartisipasi
menjadi salah satu pengisi di event kuliner
yang diadakan Summarecon Mal Serpong,
apakah hal tersebut bisa? Jika bisa mohon
infonya bagaimana cara dan prosedurnya?
Termakasih banyak
Rantika, Pasar Lama Tangerang
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1. Retno Ardian, 0818 5634 xxxx
2. Elizabeth AP, 0852 6262 xxxx
3. Susi Lawati, 0896 6477 xxxx
4. Eka Melida Danﬁz, 0877 8137 xxxx
5. Sri Devi Riyanti, 0857 8077 xxxx

Hallo Rantika,
Terimakasih sebelumnya sudah menjadi
pengunjung setia dari Summarecon Mal
Serpong. Kami membuka kesempatan bagi
para pelaku bisnis kuliner yang memang
memiliki produk terbaik untuk dapat
bergabung di event kuliner yang kami
selenggarakan. Caranya bisa langsung
menitipkan proposal maupun proﬁl usaha
makanan tersebut baik dalam bentuk
hardcopy maupun soft copy (CD) yang
dititipkan ke Center Management Office Lantai
3 Summarecon Mal Serpong untuk diajukan
ke departement terkait dan akan dihubungi
kedepannya untuk proses selanjutnya. Semoga
informasi ini berguna ya.
Salam Hangat, Redaksi
PRESENTED BY
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GET ONLINE

SMS _ Serpong
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PERIODE APRIL 2018
Vivere
● Disc 25% + 10% + additional
up to IDR 1 MIO with
BCA Card

LANTAI GF
Breadlife
● Diskon 15% all item tanpa
min transaksi dengan Sakuku
● Diskon 15% all item dengan
min. transaksi Rp. 50.000
dengan Debit BCA, Kartu
Kredit BCA, dan Flazz
C&F Perfume
● Disc. Up to 70%
Mother Care
● Special off er buy 2 get 1 free
(selected nursery items)
Saint James
● Enjoy 20% OFF St James
White Platinum collection
with min. purchase of
IDR 1.000.000
Vinoti Living & VL Brio
● Sale 30% selected item

LANTAI 1
Arena
● Disc. up to 40% (item tertentu)
Beauty Box
● Disc. up to 50% (item tertentu)
Fisik Sport
● Disc Up to 50% (selected item)
Fulltime
● Disc. up to 40% (selected
item) setiap hari Jumat-Minggu
Hammer
● Promo disc.20% (selected item)
Hush Puppies
● Disc 20% (selected item)
KEEVE
● Disc. up to 40%

PERIODE APRIL 2018
Levi’s
● Free T- Shirt with minimum
purchase IDR 1.500.000
My Feet
● Buy 1 get 10% disc. buy 2 get
20% disc.
Nike
● Disc. up to 30% (selected item)
Someday
● Disc 50% (selected item)
Sox Gallery
● Disc 50% (selected item)

Wood
● Disc Up to 50% (selected item)

LANTAI 2
Raa Cha
PAKET MANTAP
● MANTAP 1 (paket raa cha 2 +
beef BBQ + Rice Rp 50.910)
● MANTAP 2 (paket raa cha 1 +
beef BBQ + Rice Rp 46.364)
● MANTAP 3 (paket raa cha 3 +
beef BBQ + Rice Rp 55.000

The Executive
● Disc Up to 50% (selected item)

Ichiban Sushi
● Buy 1 Ramen (Spicy ramen IDR 39.000) Get 1 katsu roll

Vermont
● Disc Up to 50% (selected item)

Buccheri
● BUY 2 GET 1 FREE *

VNC
● Slippers & sandals 2 for
IDR 299.000

Urban Club
● Disc. 50% selected items

Carls Jr
● LBA Telkomsel
(Big Bgr w/ cheese 40%)
● Bogo buy 1 get 1
● 4 FOR 90k (Classic Bgr,
HBCT sandwich, Bbq Bgr,
Onion Rings)
● BBQ Deal (double bbq,
HBCT sandwich, Small fries)
● 3 for 100k (Super Beef Bac,
Big Bgr w/ cheese, Bbq chicken)
Chopstix
● Cash back OVO 10%
● Cash back Favepay 10%

Dynamic Bakery & Cafe
● Promo 30% disc,
kue tradisional dari
jam 18.00 s/d 00.00 WIB
● Promo 20% roti disc,
dari jam 20.00 s/d 00.00 WIB
( setiap hari )
Mama German
● Singha beer 3 btl IDR 200 k++
● Konig beer 3 botol IDR 200 k++
● Eldiablo buy 1 get 1
IDR 47k++
● Prost 4 botol IDR 90 k++
● Thursday : balihai draft free
ﬂow IDR 99.000++ (7-9 PM)
● Everyday : heineken light Buy
4 botol Only IDR111 k++
● FRIDAY & Saturday : Bintang
radler orange buy 4 botol
only IDR 81k++

Mango
● Mango Puree dessert
buy 2 get 1
● Frozen Yougourt IDR50 k
only get 2 cup
Old Chang Kee
● Beli 5 pastel get 1 (puff )

Solaria
● Credit Card BRI:
min Rp. 300.000 Free ayam
goreng mentega porsi
(April s/d 30 juni 2018 )
● T-chas cash back 20 %
min. Rp. 300.000 sebelum
PPN ( Senin s/d jum’at)

Sate Khas Senayan
● Credit card BCA,
Pembelian 2 porsi sate,
kecuali sate lilit, free 1/2
● Disc. 25% untuk menu
tertentu setiap bulan
ditanggal 25

The Coffee Bean and Tea Leaf
● Disc. 30%-50 % CC MEGA
● Disc. 20% CC BNI Disc 20%

Watch Studio
● Disc Up to 20% (selected item)
Watch Zone
● Disc Up to 20% (selected item)

La Christie
● Sale up to 70 % (selected item)

PERIODE APRIL 2018
Bengawan Solo
● Buy 1 get 1:
weekday 12.00-14.00 WIB
(tidak berlaku weekend)
Chir-Chir
● Beer bintang 5 150k +
kentang goreng
● Paket 2 orang, paket 4 orang,
paket 8 orang
Cold Stone
● Buy 1 get 1 (BCA )
● BNI SAVE 40%
● UP Size BCA :
Pay day buy 1 get 1 (BCA)
Eastern Kopi TM
● OVO cashback 10 %
Excelso
● Line buy 2 get 2 bevarage
● BTN 30% maks. Rp. 300.000
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Haagendazs
● Senin B1G1 BCA Card
maks. 500.000
● Special price BCA reward
point untung single, double,
triple 500
Hong Tang
● Buy 1 get 1 drink milk tea:
20.00-23.00 WIB (khusus
weekend)
Imperial Kitchen
● Dimsum ﬁ esta @ Rp. 9.999
(item tertentu)
● Chef recommend
(harga promo)
● Snow ice mango melon
@ Rp. 8000 (senin-jumat
15.00-18.00 WIB )

Marugame Udon
● Fiesta Point mandiri
maksimal 30%

Poka Ribs
● OVO cash back 10 %

Pancious
● Disc. 15 % min RP. 150.000
● Friendship disc. 10% min Rp.
250.000
● BNI redeem point reward
15% min Rp. 200.000
Patbingso
● Fave voucher: 1-30 april 2018
● Sodexo voucher masih
berlaku unlimited
● OVO cashback 10 %
Pizza Marzano
● BNI disc. 20%
● BCA disc. 20%
● Voucher BIGI Package
Rp. 65.000

Saigon Delight
● UOB 20%
● BNI 15%
● BCA 10%
● Member Saigon 10%
The People’s
● CIMB Niaga disc. 15%
● B.F.F Buy 2 get 3
● TPC Addict: promo
instagram dapat free produk
minuman
● Neight bors disc. 15%
Warung leko
● Beli mie/nasi goreng 2 porsi
free cah kangkung 1 porsi
● OVO cashback 10 %
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DIRECTORY
FOOD & BEVERAGES

Basement
ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
El-Fiore Fresh Flower Boutique
(BA-02) – 29310697

Feeto! & Waxhaus (BA-13) – 29310612
Hillary Farm (BA-09A)
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) – 29310525
Kaizen (BA-01) – 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Lee Siang ( BA-19)
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) – 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) – 2954 3863

Ground floor
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226)
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211

Mr. Repair (BA-05) – 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 )
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20)
Chapayom (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)
Your Bag Spa (Bi-02)

Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Pizza Marzano (DGF - 220)
Poka Ribs (DGF-217) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) – 29310622
Saigon Delight (DGF-226) – 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350

Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-205) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) – 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971

The People’s Cafe (DGF-209) – 29310726
The Wine Place (DGF-170) – 29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03)

RETAIL & OTHER SERVICES
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B)
Kettler (GF-06) – 54200678
Kiehl's (GF-248) – 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
MI Home (GF-02) – 54204929
Miss Mondial (GF-223B) – 29310419
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama JTB (GF-20A) – 5469855
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525

Samsung By ERAJAYA (GF-0222)
– 29310464/29310474
Samsonite (GF-25) 5420 5992
Star Studio (GF-238) – 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) – 29310530
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) – 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) – 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) – 2931 0517 / 2931 0518
Watsons (GF - 223A) 5465548

FIRST floor

RETAIL & OTHER SERVICES

Antavaya Tour (IF - 17D) – 2917 1008
ATM Bank Danamon (IF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (IF-ATM Center 06)
ATM Maybank (IF-ATM Center 05)
ATM BNI (IF-ATM Center 07)
ATM BRI (IF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (IF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (IF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (IF-ATM Center 04)
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) – 29310466
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877

Habb Hair Gallery (1F - 226) – 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Irwan Team ( 1F-218) – 29310567 / 29310678
Ipanema (1F – 19 B) – 5421 0444
Johnny Andrean (1F-32) – 54620339
Keeve (1F-IC05A)
My Feet (1F-IC09)
Nailtrix (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19A) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20A) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Daniel Wellington & Olivia Burton
(1F 1C - 06) – 2931 0513 / 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) – 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Fisik Sport (1F-237) – 2931 0573
Foot Gear (1F-17) – 54205450
Panama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gaudi (1F-16) – 29543828
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059

Guess Watches (1F - IC 08) – 2931 0684
Guess Accessories (1F-242) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
– 29310562 / 29310563
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) – 29310447
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Polo (1F-210) – 29310566
Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) – 5420 5020

Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

FASHION

FASHION
Adidas (GF-245) – 29310575
Alexandre Christie (GF-203A) – 2931 0425
Bridges Eyewear (GF-26) – 54210896
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) - 54216063
Miss Mondial (GF- 223B) – 29310419 / 29310420
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai Gallery (GF-210) – 29310520
Optik Seis (GF-221) – 29310657

Optik Tunggal (GF-209) – 5420 3009
Puma (GF-203B & 205 ) – 2917 1050
Royale Jewellery (GF-33 ) – 5421 1600
Rose Jewellery (GF-246) – 29310700 / 29310701
Skechers (GF-07) – 54203431
Swan Jewellery (GF-239) – 2917 1020 / 2917 1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bebek Garing (DGF-229)
Bengawan Solo (DGF-215)
– 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)
– 29310647 / 29310659
Carl's Jr (DGF-21A) – 29310411
Chatime (2F-16) – 54205422
Chir-Chir Fusion (DGF-210) – 29310426
Chopstix (DGF - 11) – 2954 3838
Cold Stone Creamery (DGF-206)
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19)

Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) – 2931 0519
Frozen Express (2F-IC-09)
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hop Hop Cafe (DGF-02) – 29310508
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Imperial Kitchen and Dimsum
(DGF-228) – 29310431
Java Village (DGF) – 29310619

Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) – 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) – 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslett Jewellery (1F-1C05)
– 29310417 / 29310418
Wood (1F-07) – 5471861

FOOD & BEVERAGES
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J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 )
– 5461279 / 5461270
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Mango! (DGF - 19A)
Marugame Udon (DGF-222 & 223)
– 29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01)
5461920 / 5461290
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) – 2917 1025
Old Chang kee (DGF-15) - 54204869
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402

FOOD & BEVERAGES
First Love Pattisserie (1F-07A) – 29171027

Kibo (1F-1C07A)
Mamapao (1F-IC 11)

Sushi Tei (1F-215 - 217) – 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687

APRIL 2018 - SMSBLAST MAGAZINE

63

DIRECTORY

second floor
Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
Dwidaya Tour (2F-12D) – 29171036
Erafone Megastore (2F-17A) – 54213507
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Grapari Telkomsel (2F-239) – 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) – 5464 347

FOOD & BEVERAGES

RETAIL & OTHER SERVICES
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) – 29310478
JBL (2F-08) – 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) – 2931 0437

Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
Telesindo (2F-245) – 29310682
Timezone (Unit # F) – 29310528
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) – 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) – 5460866 / 5463198

Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B)
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) – 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A)

Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215)
SOUQ Pasar Malam
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sukiya (2F-246)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06)
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

second floor

ENTERTAINMENT

Cinema XXI
54212621/54203053
IMAX
54212621/54203053
The Premiere
54212621 - 54203053

FASHION
Avenue (2F-206A) – 29310527
Buccheri (2F-208) – 2931 0654
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B)

Export (2F-19A) – 5466338
Hardware (2F - 209) – 2931 0390
J.Rep (2F-206B) – 29310615
Khaki Kakiku (2F - 1C06B)
Kids Icon ( 2F237) – 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Miniso ( 2F-205 )

Planet Sport (2F-223,225-227)
– 29310671 / 54645514
Salt n Pepper (2F-243) – 2917 1033
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
– 29543859 / 29543860
Urban Club (2F-207)
– 29171005 / 29171009

SALSA FOOD CITY
Amei Chinese Food (Unit 21)
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Brothers Steak (Unit 19)
Cabe Montoq (Unit 08-09)

Duck House (Unit 20
Kedai Havelaar (Unit 03)
Kwetiau 28 AHo (Unit 15)
Lapo Ni Tondongta (Unit 23)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)

Seafood 99 (Unit 01 - 02)
Soto Pak Hapid (Unit 12)
Tasty Ala Untar (Unit 16)
WAKACAO (Unit 05)
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

FOOD & BEVERAGES

Aneka Citra Snack (2F-018)
Aroma Tau Fu (2F-55) – 54203345
Auntie Anne's (2F-16C) – 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi
(2F-05) – 70330797
A&W (2F-27A) – 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
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Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
Drink Temptation (2F-09)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Frozen Express ( 2F-IC 09 )
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)
– 29310509
Jolly Time (FTI-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Nasi Goreng Petruk (2F-60)
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A )
KFC (FC 10-12) - 5466 479 / 546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131

Kkuldak (2F-15D) – 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03)
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (FTI-03) – 54202004
Mochi-Mochi (FTI-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C09c)
Kopi Presso (2F-01A)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15)
Planet Popcorn (2F-IC 05A) – 2931 0531
Pop Chop (2F-15C)
Potato Corner (2F-1C 11B)

ISLAND COUNTER
Es Duren Gfa (Unit B)
Juice Kedung Sari (Unit G)
Pempek Kenari (Unit F)
Roti Bakar (Unit H)
Siomay Armanda (Unit A)
Tahu Crispy (Unit C)
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