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SAMBUT HARI BATIK THE SUNAN LUNCURKAN BATIK BLUEBERRY
CHEESE CAKE

Untuk  memperingati  ditetapkannya batik sebagai  Warisan Kemanusiaan untuk budaya lisan dan
Nonbendawi  (Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober oleh
UNESCO, The Sunan Hotel Solo menyemarakkannya dengan berbagai program. Selain  mengajak
seluruh  karyawan  menggenakan  batik  pada  tanggal  tersebut,  The  Sunan  Hotel  Solo  juga
meluncurkan Batik Bluberry Chese Cake  sebagai menu cake pilihan untuk bulan Oktober.  

Batik Blueberry Cheese Cake dibandrol dengan harga Rp  450.000,- nett /whole. Dengan diameter 30
cm cake  ini  diolah  dengan  bahan  baku  buah  bueberry  yang  mengandung anti  oksidan  tertinggi
diantara buah buah yang lain. Bluberry melindungi tubuh dari kanker, penuaan, penyakit degernatif,
infeksi, menurunkan kadar glukosa. Selain buah blueberry bahan dasar dari cake ini adalah cream
cheese yang lembut, gurih dan kenyal.   Motif batik diaplikasikan dalam dekorasi cake yang dibuat
dengan menggunakan cocoa butter  dengan pilihan kandungan lemak dari  biji  coklat  yang paling
bagus. 

Selain   mengaplikasi  dekorasi  cake  batik  hasil  kreasi  Pastry  Chef,  The  Sunan  Hotel  Solo  juga
memamerkan giant  wayang batik setinggi 2,5 meter.   Giant  Wayang tersebut mengambil   Tokoh
Kresna   yang   dalam  pewayangan  dikenal  dengan  kebijaksanaan  dan  kepintarannya.  Ornamen
dekoratif  menggunakan bahan  triplek berbalut batik  dengan  motif parang barong, kawung dan
sidomukti.

Public Relations Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan berbagai program
tersebut  digelar  untuk  membangun kepedulian  terhadap  warisan  tradisi   yang   adiluhung.  Batik
adalah ekspresi budaya yang memiliki makna simbolis yang unik dan nilai estetika yang tinggi bagi
masyarakat Indonesia. 

Sementara itu General Manager The Sunan Hotel Solo Mustafa Rahmatono menyampaikan pada
bulan Oktober The Sunan mematok target tingkat hunian kamar  sebesar  77 %.  Agenda MICE yang
akan digelar antara lain Pertemuan Ikatan Notaris Seluruh Indonesia (INI)  pada 22- 26 Oktober 2014
dan  Simposium  Dokter  Bedah  seluruh  Indonesia  pada  16  Oktober  2014.  Untuk  program
entertainment The Sunan Hotel Solo siap meluncurkan icon acara baru yaitu Big Legend Of The Nite
yang akan menampilkan grup The Jumpers dari Semarang. 

 

mailto:pr@thesunanhotelsolo.com

	SAMBUT HARI BATIK THE SUNAN LUNCURKAN BATIK BLUEBERRY CHEESE CAKE
	

