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SAMBUT HARI KEMERDEKAAN THE SUNAN HOTEL SOLO  
LUNCURKAN BLUDER TAPE MERAH PUTIH 

 
Menyemarakkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 69, The Sunan Hotel Solo 
meluncurkan beragam program istimewa. Salah satu produk makanan yang diluncurkan adalah 
bluder tape merah putih. Sesuai dengan temanya bluder tape merah putih ini merupakan jenis kue 
bolu dengan variasi campuran tape sebagai bahan pembuatannya. Roti ini terhitung satu roti klasik 
bertekstur empuk  dan lembut seperti cake tapi berbahan dasar tape singkong. Executive Chef 
Danang Dwi Lukito menyampaikan kue ini mengambil inspirasi dari bahan baku lokal yaitu tape 
singkong dengan warna cake  merah putih. Adapun warna merah dan putih dibentuk dengan 
paduan selai apricot dan susu cair. Harga bluder tape merah putih ini (whole cake) ditawarkan Rp 
300.000,- net dan untuk potongan Rp. 30.000,- per porsi. Para tamu bisa mendapatkan cake ini di 
Infinitea Tea Lounge The Sunan Hotel Solo.  
 
Selain meluncurkan bluder tape merah putih, The Sunan Hotel Solo juga memberikan potongan 
harga istimewa untuk 17 jenis makanan dan minuman dengan 45 persen diskon selama 8 jam yang 
berlangsung pada Minggu 17 Agustus 2014. Mulai pkl 12.00 wib – 20.00 wib.  
 
Public Relations Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari  menuturkan tak hanya  
peluncuran menu baru dan pemberian diskon khusus, The Sunan Hotel Solo juga menggelar 
Festival Masakan Tempo Doleoe yang menyajikan beragam menu dari berbagai daerah di 
Indonesia yang akan berlangsung selama 2 hari yaitu 16 dan 17 Agustus 2014. Sajian menu 
nusantara secara prasmanan ini dapat dinikmati di Narendra Restaurant The Sunan Hotel Solo 
mulai pukul  18.30 wib  sampai  22.30 wib  
 
Festival Masakan Tempo Doeloe ini akan menyuguhkan aneka menu seperti gado gado, Tengkleng 
Kambing, Bistik lidah, gulai balacan, ikan bakar colo colo, ayam goreng kalasan, garang asem  dan  
sajian tumpeng kemerdekaan, atraksi memasak nasi goreng kampung dan sajian hidangan 
penutup yang menggoyang lidah seperti wedang sekoteng, lekker bakker, klapertaart , Srabi Solo, 
getuk serintil, ampyang, risoles, carang gesing, bluder tape merah putih dan aneka buah segar. 
Harga yang ditawarkan Rp 98.000,- ++/orang.  
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