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POP’s Resto kembali menghadirkan varian menu baru dengan konsep tradisional Indonesia
diantaranya Blackened Gurame, Gado - gado Bungkus, Chicken Soto dan Red Secret. Konsep menu
baru ini akan memberikan anda pengalaman sensasi masakan tradisional dengan konsep modern
nan terjangkau. Bagi pecinta ikan gurame, anda bisa mendapatkannya di POP’s Resto, dimana
“Blackened Gurame” disajikan dengan saus blackpepper sehingga dapat memberikan sensasi pedas
yang menggiurkan. Bagi pecinta makanan pedas, anda harus mencobanya.
Makanan tradisional yang satu ini terkenal karena kenikmatan saus kacangnya. Untuk anda,
kami sajikan “Gado-Gado Bungkus”. Sayuran rebus dengan lumuran saus kacang yang dibalut dalam
omelet akan memberikan kepuasan tersendiri bagi anda yang sedang mengikuti program diet, jadi
anda tidak perlu khawatir, menu dijamin sehat dan rendah lemak.
Makan siang anda tidak akan lengkap jika anda belum mencoba menu soto baru dari POP’s
Resto, ya.. “Chicken Soto”. Sensasi rasa soto ayam asli dengan campuran santan yang gurih dan
kental, serta perpaduan dari berbagai macam bumbu serta tambahan jeruk nipis akan memanjakan
lidah anda. Sebagai penutup yang sempurna, anda wajib coba “Red Secret”. Segarnya potongan
strawberry, dicampur dengan sirup, dan lemon dijamin melengkapi makan siang anda. Anda tidak
perlu khawatir untuk merogoh kocek yang banyak karena menu baru kami ini dapat anda santap
dengan harga Rp 20.000,- hingga Rp 60.000-an saja.
Semua menu ini dapat anda nikmati selama bulan September dan Oktober ini. “Selain
menghadirkan menu yang sehat dan enak, promo makanan ini memang kami tawarkan untuk tamu
yang stay di Fame Hotel ataupun tamu yang ingin sekedar mencicipi menu ini”, Tutup Evriansyah,
Hotel Manager Fame Hotel Gading Serpong.

Tentang Famehotel Paramount Serpong
Famehotel Paramount Serpong adalah “The First Smart Hotel in Tangerang “ yang dibangun di jantung CBD
(Central Business District) Serpong untuk melayani kebutuhan pasar lokal di bidang konferensi dan perjalanan
bisnis. Hotel yang memiliki 144 kamar modern dan minimalis, 6 fasilitas ruang pertemuan yang variatif
berkapasitas hingga 120 orang ini mulai beroperasi sejak 4 januari 2013.

Dengan perpaduan desain Minimalis, Modern dan Sexy dengan sentuhan warna ungu dan putih. Lokasi yang
strategis hanya 25 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, serta berada tepat disamping Super
market, rumah sakit internasional, hingga komplek hiburan dan pusat perbelanjaan (mal) Serpong, membuat
Famehotel Paramount Serpong dapat memenuhi kebutuhan. Sebagai Business Traveler yang Smart Famehotel
menyediakan ruang pertemuan modern, dan mempunyai oulet F & B “Hall Of Fame Cafe” sebagai pilihan anda
untuk Sarapan, Makan siang hingga makan malam dengan buffet atau menu a ala carte sesuai dengan selera
anda.
Tentang Parador Hotels & Resorts
Parador Hotels & Resorts berdiri pada Agustus 2012 dan diresmikan pada Januari 2013. Parador Hotels &
Resorts merupakan hotel berbasis di Indonesia yang menyusung konsep dan inovasi dengan mengedepankan
standar kualitas serta pelayanan.

Menjadi satu – satunya operator hotel di Indonesia yang memadukan

pelayanan adat ketimuran yang sarat akan keramahtamahan dan kehangatan dengan profesionalisme serta
standart internasional. Saat ini Parador Hotel & Resorts menawarkan jaringan Hotel, Kondotel, Seviced
Apartments, dan Resorts. Parador Hotels & Resorts mengelola hotel bintang 5 Grand Atria, bintang 4 Atria,
bintang 3 Atria Inn serta bintang 2 Famehotel.
Memiliki visi dan misi yang cukup jelas, yakni menjadi operator hotel terbesar yang berbasis di Indonesia yang
memiliki standar kualitas yang terbaik dengan konsep pelayanan “Modern Asian Hospitality”di tiap lininya,
Parador Hotels & Resorts yakin akan menjadi nomor satu pada bidangnya dengan terget akan mengelola 99
hotel di tahun 2024.
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