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SAMBUT ULANG TAHUN PERTAMA  

IMPERIAL TASTE SAJIKAN PROMO ISTIMEWA   
 
Imperial Taste Modern Oriental Cuisine  restoran Chinese yang terletak di Mezzanine Floor The Sunan 

Hotel Solo menyiapkan program ulang tahun pertama yang jatuh  pada Jumat 2 Mei 2014. Beragam 

program menarik ditawarkan seperti free Roast Duck  pada tanggal 2 – 4 Mei 2014 dengan minimal 

pembelian makanan dan minuman sebesar Rp 200.000,-.  Sementara 1 (satu) ekor roast duck akan 

diberikan secara cuma-cuma dengan pembelian minimal Rp 700.000,-.  Promo tersebut akan 

berlangsung selama 3 hari yaitu pada hari Jumat , Sabtu dan Minggu tanggal 2, 3, dan 4 Mei 2014.  

 

Selain menghadirkan promo istimewa, Imperial Taste juga meluncurkan menu baru yaitu udang kirin, 

udang mantau, ayam gulung telur dan ayam ketumbar pada Jumat 2 Mei 2014. Executive Chef Danang 

Lukito bersama team kichen Imperial Taste juga akan mendemonstrasikan kebolehannya dalam acara 

Chef in Action di lobby area The Sunan Hotel Solo sembari membagikan free tester makanan kepada 

para tamu. 

 

Imperial Taste Modern Oriental Cuisine memiliki konsep yang berbeda dengan Chinese restaurant 

yang pernah ada di kota Solo. Tidak kurang dari 150 jenis menu tersedia mulai dari hidangan pembuka 

sampai dengan hidangan penutup. Dengan menu uniknya seperti jamur inoki, sup sirip ikan hiu, bebek 

gebrak, sago mango serta penggunaan bahan baku berkualitas. “Imperial Taste selama satu tahun 

perjalanannya mampu meraih pasar tersendiri di hati pecinta kuliner”, tutur General Manager The 

Sunan Hotel Solo Mustafa Rahmatono. The Sunan Hotel Solo saat ini merupakan satu-satunya hotel di 

Solo yang memiliki dua restoran yaitu Narendra Restaurant dan Imperial Taste Modern Oriental 

Cuisine.  Dengan hadirnya restoran Chinese ini berdampak pada meningkatnya penjualan makanan 

dan minuman serta penggunaan ruangan ballroom untuk penyelenggaraan acara pernikahan Chinese 

Wedding. Hal ini disebabkan para tamu sudah merasakan cita rasa masakan Chinese yang dimiliki 

sehingga para tamu yakin untuk memilih menyelenggarakan pernikahan di The Sunan Hotel Solo 

tambahnya. 
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