
                                                                                                                                        
PRESS RELEASE           
 
Kontak Media: 
 
RETNO WULANDARI  
Public Relations Manager  
Tel : +62 271 731312 
Fax : +62 271 738677  
e-mail : pr@thesunanhotelsolo.com  
 
 

 

MENGGOYANG LIDAH DENGAN SENSASI MI RAMEN 
DI  THE SUNAN HOTEL SOLO 

 

The Sunan Hotel Solo, hotel berbintang empat yang terletak di Jalan A. Yani Solo tak berhenti melakukan 

beragam terobosan dan inovasi. Hotel yang dikenal sebagai lokasi penyelenggaraan  berbagai event internasional 

di kota Solo ini, juga memanjakan selera tamunya dengan ragam kuliner yang disajikan. Tak lengkap kunjungan 

Anda ke Hotel Sunan sebelum mencicipi sajian mi ramen yang menggoyang lidah.  

Menu Mi Ramen menjadi produk unggulan yang ditawarkan kepada para tamu,  masakan mi kuah  yang 

biasanya menjadi masakan rakyat Jepang, ini dapat dinikmati di gerai mie ramen yang bernama Ohsyou Ramen 

yang terletak di sudut Narendra restaurant The Sunan Hotel Solo. Dengan pemandangan menghadap ke kolam 

renang, gerai mi ramen ini bisa menjadi pilihan untuk menyantap hidangan  khas jepang ini.  

Tak tanggung-tanggung The Sunan secara khusus  juga mendatangkan Chef dari Jepang, Sin Ichi Itoh Okamoto 

untuk mendemonstrasikan kebolehannya dan memberikan training  bagi para staff kichen untuk bisa memasak 

mie ramen ini. Salah satu keunggulan mi ramen di The Sunan Hotel Solo adalah bahan baku mie yang 

merupakan hasil buatan tangan (bukan mesin). Rebusan mi hasil buatan tangan diceburkan kedalam sebuah 

mangkuk berisi kuah yang dibuat dari berbagai jenis kaldu. Diatas mie   ramen umumnya ditambahkan bumbu 

penyedap berupa aneka ragam lauk seperti telur rebus, ayam, daging sapi, seafood, sayuran hijau (seperti 

bayam), irisan daun bawang dan sebagainya. Sayuran sekaligus penyedap yang paling umum untuk ramen adalah 

irisan daun bawang. Kuah ramen mempunyai banyak sekali variasi rasa yang ditentukan oleh jenis kaldu yang 

digunakan baik kuah biasa ataupun pedas.  

Di The Sunan Hotel Solo tersedia bermacam hidangan mie ramen seperti tori shoyu ramen, tori miso ramen, 

kaisen miso ramen, chan pon men, tori kimuchi ramen, kaisen kimuchi ramen, tory curry ramen, gyuniku curry 

ramen dan miso chili ramen. Para tamu dapat memilih hidangan mie ramen sesuai dengan seleranya masing 

masing. Harga yang ditawarkan untuk mie ramen berkisar antara Rp 39.500,- ++ sampai dengan Rp 42.500 ++.  

Dicky Sumarsono, General Manager The Sunan Hotel Solo menyampaikan suguhan masakan Mi Ramen hadir 

untuk  menjawab kebutuhan  para tamu  untuk  menikmati hidangan khas  Jepang yang  lezat baik rasa maupun 

bahannya. Kami mengutamakan  Cita rasa yang tinggi namun dengan  harga yang terjangkau.  Sajian menu Mi 

Ramen tersedia  mulai  pukul 11.00 wib hingga 22.00 wib di Gerai Ohsyou Ramen. 
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