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THE SUNAN HOTEL SOLO  

SIAP BUKA IMPERIAL TASTE  MODERN  
ORIENTAL CUISINE  

 
The Sunan Hotel Solo tengah mempersiapkan untuk membuka restoran baru. Sebuah konsep 
Modern Chinese Restaurant dengan menu asal kanton yang dikombinasikan dengan menu Sanghai 
yang bertema fusion akan diluncurkan pada bulan Maret 2013. Menu menu yang dijual di Imperial 
taste bervariasi seperti wonton keju, tahu sutera goreng, bebek saus kiwi, ande ande lumut, 
salmon asapshanghai, sup labu lantern, keraput yi yang, udang cangme, cumi xo, ayam goring 
wayiem, iga pedas asin, sapi panggang, peking duck, Imperial Taste Modern Oriental Cuisine akan 
dibuka di Mezzanine floor atau berada di lantai 2 The Sunan Hotel Solo.  

Konsep restaurant yang diusung oleh The Sunan Hotel Solo tersebut berbeda dengan restaurant 
masakan Cina yang pernah ada di Solo. Direktur PT Grahamulya Wirastama (Owning Company The 
Sunan Hotel Solo ) Dicky Sumarsono menyampaikan bahwa keseriusan pengembangan restoran ini 
bisa dilihat dari sisi bangunan yang selaras dan seimbang dengan kelas hotel berbintang, konsep 
dan sumber daya manusia yang digunakan.  Dengan interior desain yang elegan, klasik dan luxury. 
Untuk konsep dapur Imperial Taste  juga menggunakan konsep open kitchen, ragam menu yang 
dihadirkan serta harga yang ditawarkan kami yakin mengambil hati pecinta masakan Cina di kota 
Solo tambahnya.  

Imperial Taste Modern Cuisine akan dibuka pada bulan Maret dengan konsep yang fresh, young 
dan trendy restaurant. Adapun konsep pelayanan yang digunakan adalah Konsep American Service 
yang berkelas serta penuh kehangatan, keramahtamahan dan informal. Restaurant ini nantinya 
juga akan menyajikan free refill untuk ice tea, hot tea dan kacang Shandong. Harga yang 
ditawarkan untuk menu menu yang disajikan berkisar Rp 15.000,- ++ sampai dengan Rp 80.000,-  
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++ untuk menu makanan. Sedangkan untuk minuman Rp 10.000,-++ sampai dengan Rp 17.000,-++. 
Kapasitas Imperial Taste Modern Oriental Cuisine tahap pertama ini mampu menampung 130 
orang, sedangkan utk tahap keduanya akan mulai kita bangun di semester pertama tahun 2013 
dengan menyediakan 12 private dining room yg berkapasitas mulai dari 12 orang per private 
dining room s/d 26 orang per private dining room, untuk pembangunan tahap kedua Imperial 
Taste restaurant akan siap dibuka sekitar bulan September 2013, secara total restoran ini 
dibangun diatas lahan seluas 800 M. 

 

 

 

 

 

 

 


