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The Sunan Hotel Solo Luncurkan Menu Baru Black Pasta 

Inovasi  kuliner  terus mengalir  di  The Sunan Hotel  Solo,  hotel  berbintang empat  ini  siap
memanjakan pecinta kuliner dengan menghadirkan menu olahan baru yaitu “Black Pasta”.
Makanan  yang  berasal  dari  Italia  ini  dapat  dikreasikan  menjadi  berbagai  olahan  yang
istimewa. Black Pasta yang merupakan  hasil kreasi chef The Sunan Hotel Solo ini menjadi
pionir atau yang pertama kali di kota Solo. 

Black  Pasta  memang  makanan  yang  istimewa  dan  bikin  penasaran.  Pasta  sendiri
merupakan makanan tradisional yang berasal dari Italia. Aslinya pasta terbuat dari durum,
atau tepung semolina yang dicampur dengan telur dan air, dibentuk menjadi mi dan dimasak
menggunakan  bumbu saus  sebelum akhirnya  dihidangkan  untuk  disantap.  Warna  hitam
black  pasta  berasal  dari  tinta  cumi  yang  dicampur  ke  dalam  adonan  pasta.  Tentunya
spaghetti  ini  aman dikonsumsi.  Beragam black pasta yang dihadirkan kepada para tamu
meliputi seafood black pasta, tri color and scallop char crème sauce, pappardele pasta de
monza served with beef, black pasta aglio s’olio, penne black and pomodoro served with
tuna loin, spaghetti black pasta and chicken provencal served with ala fungi sc. 

Public  Relations  Manager  The  Sunan  Hotel  Solo  Retno  Wulandari  menyampaikan
peluncuran menu baru yang  dilakukan secara regular di berbagai outlet yang ada di The
Sunan Hotel Solo dimaksudkan untuk memperkaya khazanah makanan dan minuman serta
memunculkan  kreasi  baru  yang  dimiliki.  Bisnis  Hotel  saat  ini  menuntut  kreatifitas  dalam
produk  serta layanan “ Kami siap merespon dinamika pasar dengan kreatifitas dan tentu
saja sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kuncinya “ tuturnya.  

Bagi para tamu yang ingin mencicipi “  black pasta  “  bisa datang ke Narendra Indo asia
Dining  The Sunan Hotel Solo mulai pukul 10.00 wib – 22.00 wib. Harga yang ditawarkan
untuk semua black pasta ini adalah  Rp 48.000,- ++ per porsi. 
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