Renyahnya Menu Crispy ala Hall of Fame

Renyahnya menu krispi ini terdiri dari cumi, ikan kakap, ayam dan bawang bombay yang
lebih terasa renyah ketika disantap. Disebut krispi karena bahan dasar tersebut dibalurkan dengan
tepung roti dan oats sehingga menjadi krispi dan renyah. Selain itu menu ini dapat menjadi teman
santai untuk para kaum urban. Menu ini sangat tepat dijadikan sebagai teman santai untuk para
kaum urban.
Rismiantoro selaku Chef Executive Fame Hotel Gading Serpong, mengatakan, menu lifestyle yang
diusung oleh Fame hotel ini melihat semakin maraknya makanan ringan yang biasa disajikan di
tempat hangout. Selain itu, juga permintaan dari para tamu yang menginginkan adanya makanan
ringan.
“Biasanya dinikmati sebagai makanan dikala santai, seperti di bioskop dan tempat-tempat hangout
lainnya. Oleh sebab itu, kami menyajikan menu lifestyle ini,” ujarnya. Aris menjelaskan, salah
satunya yakni Flat Skewer With Chip Waffle yang merupakan ikan kakap merah yang diberi garam,
lada dan lemon. Ikan kakap merah yang sebelumnya dipotong fillet kemudian dibungkus dengan
tepung roti, lalu ditusuk dengan menggunakan tusuk sate dan digoreng.
Hidangan tersebut selanjutnya disajikan dengan menggunakan kentang berbentuk waffle yang dapat
dihidangkan dengan cepat. Selain itu, saus tartar yakni mayonaise yang dicampur dengan rempahrempah, salad wortel dan saus sambal sebagai pelengkap santapan ringan. Hidangan yang dibandrol
dengan harga Rp35.000 ini akan membuat para penikmatnya ingin kembali menyantapnya.
Selain Flat Skewer With Chip Waffle, ada juga Crunchy Flat Chicken and Straightcut Chip yaitu
chicken fillet yang dibungkus dengan menggunakan tepung roti rasa keju. Makanan ringan lainnya
adalah Cripsy Butter Hula Hop, yaitu Calamari dan Onion Ring yang digoreng renyah.

Sajian dengan tekstur krispi ini paling cocok dinikmati dengan Ice Latte dan Cappucino
Cincau.Minuman dingin dengan cita rasa yang manis ini ditawarkan dengan harga Rp 20.000. Paket
menu ini merupakan pilihan yang tepat untuk menemani waktu santai para Dear Fame-ous bersama
orang-orang terdekat.

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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