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Kuliner Sop Buntut Rendang, Menu Spesial di HW Hotel
Sabtu, 20 Februari 2016 01:33 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Adalah Mulyadi, seorang Chef
HW Hotel Padang, kerap memanjakan lidah tetamunya dengan masakan olahan berbasis kekayaan kuliner ranah Minang.

Ada tiga menu unggulannya di HW Hotel ini. Salah satunya terispirasi dengan kekayaan kuliner ranah Minang. Mulyadi berinovasi
meracik olahan rendang yang jadi andalan utama di Satoo Restoran di Lantai 5 hotel bintang tiga ini.

Untuk menu 2016 sebenarnya sudah dirilis dari awal bulan lalu. Setiap tahun kita memang selalu menyajikan menu yang selalu
berbeda dengan sebelumnya. Tujuannya tentu saja untuk pengayaan ragam menu yang dimiliki HW Hotel. Ada banyak yang kami
tawarkan, namun setiap bulannya selalu ada yang diunggulkan, Chef Mulyadi kepada kinciakincia.com pekan lalu.

Untuk bulan ini HW Hotel, ada sajian istimewa yang bisa jadi pilihan utama: sop buntut rendang. Sensasi rasa rendang yang penuh
bumbuan dan remoah, diracik sedemikan rupa sehingga menghasilkan sop buntut rendang yang lezat dan empuk.

Perpaduan kuah sop yang begitu enak itu membuat kenikmatannya tak bersisa. Rendang buntut muncul sebagai makanan yang
sangat lezat dan khas, kata Mulyadi.

Sementara setelah menikmati kelezatan sop buntut rendang, tetamu hotel masih dimanjakan dengan triple choco cake slice. Cake
cokelat lembut dan krim vanilanya yang lumer begitu dalam mulut.
Ditambahn sensai krim cokelat yang melekat kuat, menjadikan triple choco cake slice begitu sempurna sebagai hidangan penutup
yang manis.

Tapi belum lengkap jika belum meneguk kesegaran dari smart punch yang melengkapi hidangan makan Anda. Kesegarannya begitu
menggoda karena perpaduan buah segar pilihan lengkap dengan sirup manis.

Mul, sapaan akrab chef ini sepertinya ingin memberikan kejutan yang berbeda pada setiap menu yang diolahnya. Pilihan menu ini
juga sangat lengkap melihat perpaduan dari sajiannya yang sepertinya sudah menjadi satu paket kezatan yang harus dicoba.

Untuk menikmati keistimewaan tersebut, ternyata tidak harus membuat kantong jebol. Satu porsi sop buntut rendang hanya dibadrol
Rp65.000 belum termasuk pajak. Sedangkan untuk triple choco cake slice yang begitu istimewa hanya Rp18.500 plus pajak.
Minuman segar smart punch cukup membayar Rp20.500.

Makan sempurna dengan sajian spesial dengan pemandangan Pantai Padang dari teras Satoo restoran menjadikan pilihan yang
tepat, jelasnya. Boleh dijajal nih...
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