Press Release

POP’s Resto Menghadirkan Menu Tradisional nan Modern

Dahulu yang dikenal dengan Hall of Fame Café, dan kini menjadi POP’s Resto ialah
restaurant yang ada di kawasan Gading Serpong, tepatnya di Fame Hotel. Kini POP’s Resto akan
semakin bervariatif dalam menawarkan menu andalannya. Dimana menu tradisional sebaiknya
semakin gencar di promosikan baik ke mancanegara maupun di negeri sendiri.
Untuk mendorong kuliner tradisional kini POP’s Resto bertempat di Fame Hotel Gading
Serpong mengangkat menu domestik namun dengan penyajian unik. Hidangan nusantara yang
akan menggugah selera anda telah hadir di bulan July hingga Agustus nanti. Dimana hidangan
tersebut adalah “Patinstic 4”, ialah ikan patin digoreng renyah, disiram dengan bumbu rendang
nan gurih. “karena daging dan rendang terlalu mainsteam sampai saat ini, jadi kami ingin
mengajak para tamu untuk mencicipi masakan khas minang yaitu rendang tetapi dengan ikan
patin”, kata chef Aris selaku kepala koki di POP’s Resto. Bagi anda penikmat masakan padang,
anda wajib mencoba satu ini.
Selain itu, ada “Captain Curry Chicken”, Gulai ayam yang di grill lebih dahulu lalu di
siram dengan bumbu gulai kembali, dilengkapi dengan beberapa tumisan sayur seperti tauge.

Jika anda masih kurang dengan varian tersebut, masih ada “The Duck Knight Rises” yang kaya
akan bumbu pepes khas sunda. Biasanya anda menikmati sajian bebek dipanggang atau
digoreng pada biasanya, kini hanya di POP’s Resto anda bisa mencicip bebek yang dipepes
bersama tahu putih nan lembut. Sajian ini semakin mantap ketika di sajikan panas.
Menu yang disebutkan dibandrol harga mulai dari Rp 45.000. Selain itu menurut
Evriansyah selaku Hotel Manager,”hidangan-hidangan yang kami tawarkan memang asli
masakan Indonesia, tapi chef kami memberikan penyajian yang modern, dimana ini akan
menarik para pelanggan dan juga pecinta kuliner lainnya”.
Dari sekian menu yang ditampilkan bulan ini terdengar tidak asing bukan?. Ya, POP’s
Resto sengaja memberikan nama-nama disetiap menunya seperti film-film box office. Namanama yang di pilih akan membuat anak semakin penasaran dan segera mencicipinya. Sebagai
penutup cicip juga minuman sehat dan segar, “Infused Splash Water”, dan “Honey Bunny
Sweety”. Minuman tersebut dibandrol harga mulai dari Rp 15.000 saja.

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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