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SENTUL tidak ada habis-habisnya 

dengan tempat wisata dan ditambah 

sekarang semakin banyak cafe-cafe 

hits bermunculan dan pastinya sangat 

d i g a n d r u n g i  o l e h  a n a k  j a m a n 

sekarang. Di kawasan Sentul City saat 

ini sudah mulai banyak tempat-

tempat nongkrong yang didesain 

semenarik dan senyaman mungkin 

untuk menarik para pengunjung 

terutama anak-anak muda. Tentunya 

bukan hanya warga lokal saja yang 

mendatangi cafe-cafe yang ada di 

Sentul City ini tetapi juga banyak 

Kopi Koneng: Kafe 
Indah di Atas Bukit 
Sentul City

INGIN ngopi nyaman dan kekinian? Kalian bisa banget 

langsung datang ke Kopi Kasmaran Sentul City, kedai 

kopi baru yang menyajikan berbagai macam menu 

racikan kopi khas Indonesia. Dijamin pas banget buat 

kalian yang benar-benar mencintai lezatnya kopi ala 

Nusantara.

Kopi Kasmaran kini hadir di Sentul City tepatnya 

berada di Pasar Bersih Sentul City, Citaringgul, Kec. 

Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cafe 

ini baru dibuka pada akhir bulan Mei 2022. Kopi 

Kasmaran ini sangat minimalis namun terbilang 

simple dan aestethic.

Kopi Kasmaran menghadirkan aneka sajian minuman 

dengan varian menarik mau coffee ataupun non-

coffee. Tak hanya itu, cita rasanya sangat berkualitas 

baca selengkapnya ...
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baca selengkapnya ...

Telah Hadir! Kafe Kopi 
Kasmaran di Sentul City

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/kopi-koneng-kafe-indah-di-atas-bukit-sentul-city
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/telah-hadir-cafe-kopi-kasmaran-di-sentul-city


SENTUL CITY
TODAY

2 SENTUL CITY TODAY
CORPORATE NEWSLETTER

Yuk Makan Sate Taichan 

di Pasar Sentul City!

Sate Taichan Modus tentunya memiliki kualitas 

dan rasa yang tidak diragukan lagi, dengan itu 

pengunjung tidak perlu khawatir  untuk 

mencoba menu sate taichan tanpa perlu jauh-

jauh ke Jakarta. Tak hanya itu saja Sate Taichan 

Modus juga memiliki pilihan menu olahan 

taichan lainnya untuk para pengunjung, yakni 

SATE taichan adalah salah satu makanan yang 

digandrungi banyak orang khususnya anak-anak 

muda, biasanya sate taichan identik dengan 

daerah senayan namun kini warga Bogor dan 

sekitarnya tak perlu jauh-jauh untuk menikmati 

lezatnya seporsi sate taichan. Pasar Bersih Sentul 

City kini bisa jadi pilihan untuk kalian yang ingin 

menikmati sate taichan, pasalnya Sate Taichan 

Modus kini telah buka dikawasan ini dan 

menyediakan banyak pilihan sate taichan untuk 

para pengunjung.

baca selengkapnya ...

Menyantap Makanan Sambil Menikmati Keindahan 

View Perbukitan di Batu Jimbar Sentul Highlands
WARGA Bogor dan sekitarnya 

pasti senang dengan restoran 

yang menyajikan makanan lezat 

serta pemandangan yang indah. 

Tak heran banyak warga Jakarta, 

Tanggerang dan sekitarnya yang 

rela menempuh perjalanan 

untuk mencari restoran yang 

menyaj ikan pemandangan 

indah di daerah Bogor. Daerah 

Sentul merupakan pilihan yang 

tepat  untuk mendapatkan 

restoran dengan pemandangan 

y a n g  i n d a h ,  B a t u  J i m b a r 

merupakan salah satu restoran 

y a n g  b e r a d a  d i  S e n t u l 

Highlands Golf  Club yang 

menyajikan pemandangan 

p e r b u k i t a n  S e n t u l  y a n g 

menawan.

Suasana yang dihadirkan Batu 

Jimbar juga dapat membuat 

para pengunjung semakin 

dapat merelaksasi pikiran serta 

menambah kenyamanan saat 

makan disini. Diluar fasilitas 

tempat dan bangunan yang 

mendukung, Batu Jimbaran 

juga menyediakan fasilitas dan 

Harga yang Relatif Terjangkau

Selain itu kebersihan dari 

tempat ini juga sudah tidak 

p e r l u  d i  ra g u ka n  l a g i 

karena Batu J imbaran 

selalu menjaga semua 

fasilitas agar pengunjung 

dapat dengan nyaman 

d a l a m  m e n i k m a t i 

makanan dan minuman 

Untuk sekali makan, harga 

rata-rata yang dikeluarkan 

oleh pengunjung sebesar 50 

ribu sampai dengan 100 ribu.

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/yuk-makan-sate-taichan-di-pasar-sentul-city
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/menyantap-makanan-sambil-menikmati-keindahan-view-perbukitan-di-batu-jimbar-sentul-highlands
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Warung Bakso Nusantara 

Plus Tetelan Jadi Inceran 

Baru Di Pasar Sentul City
BAKSO  merupakan makanan yang banyak 

digandrungi oleh masyarakat Indonesia, olahan bola 

daging ini biasa disantap saat siang, sore, ataupun 

malam har i .  Sak ing favor i tnya ,  ka l ian  b isa 

menemukan banyak warung bakso sampai dengan 

restoran mewah yang tersebar di berbagai wilayah, 

jadi memang terbilang mudah untuk kalian mencari 

makanan yang satu ini. Tak heran peminat yang 

banyak membuat banyak pengusaha memilih untuk 

berbisnis makanan olahan daging ini. Banyaknya 

warung atau restoran yang menjual bakso membuat 

para pecintanya tak segan untuk hunting demi 

baca selengkapnya ...

Mau Kesehatan Mental mu 

terjaga? Simak Tips Berikut Ini

UNTUK meningkatkan kesejahteraan secara 

keseluruhan, kamu tidak bisa hanya berfokus pada 

kesehatan fisik. Kesehatan mental juga memainkan 

peran yang besar dalam kehidupan. Kesehatan 

mental sebagai kemampuan diri sendiri untuk 

mengelola perasaan dan menghadapi kesulitan 

sehari-hari.

Beberapa langkah sederhana bisa diterapkan untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan mental. Dengan 

melakukan perubahan ini, maka dapat dipastikan 

hal ini memengaruhi semua aspek kehidupan. 

Dengan menjaga kesehatan mental, maka kamu 

merasakan beberapa efeknya seperti suasana hati 

yang membaik, membangun ketahanan, dan 

membantu menikmati hidup secara keseluruhan.

Hal Sederhana yang Meningkatkan Mental

Nah, untuk kamu yang merasa mudah mengalami 

stres atau gangguan kecemasan, berikut ini 

b e b e r a p a  h a l  s e d e r h a n a  y a n g  d a p a t 

meningkatkan kesehatan mental: Katakan hal 

positif pada diri sendiri Penelitian menunjukkan 

bahwa cara kamu berpikir tentang diri sendiri 

dapat memiliki efek yang kuat pada kejiwaan 

kamu. Ketika kita memandang diri kita dan hidup 

 secara negatif, maka kita 

juga merasakan efek 

negatifnya. Sebaliknya, 

jika membiasakan diri 

menggunakan kata-kata 

yang membuat lebih 

posit i f ,  maka hal  ini 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/warung-bakso-nusantara-plus-tetelan-jadi-inceran-baru-di-pasar-sentul-city
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/mau-kesehatan-mental-mu-terjaga-simak-tips-berikut-ini

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Untitled
	Untitled

