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SENTUL – Menyambut Ramadan 2022, 

waktunya bagi kamu untuk mencari 

referensi tempat seru buat bukber (buka 

puasa bersama)  bareng teman dan 

keluarga.

Nah, The Alana Hotel and Conference Center 

Sentul City bisa jadi pilihan tepat gaes! Hotel 

satu ini menyiapkan sederet sajian spesial 

Ramadan yang bisa kamu nikmati sembari 

berkumpul bersama orang-orang terkasih.

Dari  masakan khas Nusantara yang 

menggugah selera hingga berbagai macam 

pilihan makanan khas Asia dan minuman 

yang menyegarkan, dijamin menjadikan 

pengalaman Ramadan kamu bersama The 

Alana Hotel Sentul City tak terlupakan.

The Alana Hotel Sentul City!

Yuk Jelajahi Cita Rasa Takjil 
Nusantara hingga Asia di 

Dengan tajuk 'Ramadan Delight', kali ini The Alana Hotel 

Sentul City ingin mengajak para tamu untuk dapat 

menjelajah beragam kuliner khas Ramadan dari 

Nusantara dan juga Asia.

Esensi Ramadan dapat terlihat dari mulai lobby utama 

hingga Green Canyon Urban Dining yang saat ini 

menampilkan dekorasi dengan konsep yang terinspirasi 

dari  Maroko dengan berbalut warna gold,  dan 

disempurnakan dengan bedug, tirai putih dan elemen 

dekorasi lainnya.

"Mereka yang ingin berbuka puasa di Green Canyon Urban 

Dining juga akan menemukan berbagai macam takjil 

klasik seperti kurma, aneka kolak seperti kolak pisang, 

kolak biji salak dan lainnya. Dan juga hidangan gurih 

seperti aneka gorengan dengan sambal kacang tersedia 

di prasmanan," kata Chef Reggie Kaihatu selaku Executive 

Chef dari The Alana Sentul, dikutip dari siaran pers tertulis 

yang diterima Reqnews, Kamis, 31 Maret 2022.
baca selengkapnya ...
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Hotel Neo+ Green Savana 

Sosialisasikan Bahaya Covid-19 

Bersama SDN Citaranggul 4

SDN Citaringgul 4 itu sendiri berlokasi di Sentul City, 

letaknya tidak jauh dari The Alana Hotel & Conference 

Center Sentul City. Murid – murid yang mengikuti 

sosialisasi dan edukasi pencegahan penularan Covid-

19 ini berjumlah 50 orang dan merupakan murid kelas 

6 SD.

“Tujuan diadakannya sosialisai dan edukasi mengenai 

pencegahan penularan Covid-19 ini kepada murid-

murid SDN Citaringgul 4 , agar mereka lebih 

mengetahui dan dapat menerapkan protokol 

kesehatan dengan baik dan benar,” ujar Ratna, Human 

Resources Coordinator Neo+ Green Savana Sentul.

SENTUL - Hotel Neo+ Green Savana yang terletak di 

Komplek Taman Budaya Sentul City, mengadakan 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 

edukasi mencegah penularan Covid-19 kepada murid-

murid SDN Citaringgul 4, bersama dengan The Alana 

Hotel & Conference Center Sentul City.

baca selengkapnya ...

Tips Makan Sahur agar Perut Kenyang Lebih Lama 

Saat Berpuasa

Berikut ini sejumlah pilihan 

makanan sehat yang dapat 

membuat perut terasa kenyang  

SENTUL - Menjelang puasa 

Ramadhan, penting bagi kita 

untuk memahami cara makan 

sehat agar puasa lancar dan 

badan tetap fit .  Salah satu 

caranya adalah dengan memilih 

dan menyiapkan makanan sehat 

yang dikonsumsi saat makan 

sahur. Dengan menu sahur yang 

sehat, kita dapat menjalani 

a k t i v i t a s  l e b i h  b e r e n e r g i 

sehingga dapat memaksimalkan 

ibadah di bulan Ramadhan. 

lebih lama. Sehingga dampaknya 

tidak membuat kita lemas sepanjang 

hari. 

1.  Pilih makanan tinggi protein 

Protein merupakan komponen 

penting karena dapat membantu 

membangun dan memelihara massa 

otot. Selama Ramadhan, memenuhi 

kebutuhan akan protein tinggi 

sangat diperlukan. Paling tepat, 

dipilih sebagai menu makan sahur. 

Menambahkan protein pada makan 

sahur juga dapat membuat perut 

kenyang lebih lama. Makanan yang 

tinggi protein tersebut antara lain 

telur, yogurt, kacang-kacangan, ikan 

Tips Agar Tubuh Tetap Bugar

dan ayam. 

2. Karbohidrat utuh Alih-alih 

memperbanyak porsi nasi saat 

sahur, lebih baik konsumsi 

makanan sumber karbohidrat 

yang terbuat dari biji-bijian 

utuh seperti roti gandum, bagel 

gandum, havermut dan lain 

sebagainya. Makanan satu ini 

termasuk tinggi karbohidrat 

yang akan diserap tubuh 

lebih lambat.  Sehingga, 

perut akan terasa kenyang 

lebih lama.

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/hotel-neo-green-savana-sosialisasikan-bahaya-covid-19-bersama-sdn-citaranggul-4
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