
Bpk/Ibu Pemilik/Penghuni Veranda Residence @ Puri yang terhormat.

Salam sejahtera selalu.

Pertama-tama, perkenankan saya, Angelika Susanti, Head of Marketing & Sales 
Veranda Residence @Puri memperkenalkan diri sebagai Building Manager Veranda 
Residence @Puri yang baru efektif 1 Juni 2020. Saya senang menjadi sahabat 
bapak/ibu, dan berharap kita semua dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama 
yang baik untuk kenyamanan dan keamanan bersama.

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita tengah mengalami masa pandemi 
COVID-19 dan memasuki tatanan kehidupan baru (new normal). Veranda Residence 
@Puri memiliki kebijakan protokol keamanan dan kesehatan untuk situasi new 
normal ini, yang akan ditinjau secara berkala. Peran serta bpk/ibu juga kami harap-
kan dalam menciptakan lingkungan hunian yang aman, sehat dan nyaman. Men�u-
nakan masker senantiasa saat berada di area publik hunian, mencuci tangan yang 
teratur dan menjaga jarak satu sama lain, adalah bagian dari gaya hidup baru yang 
harus kita jalani bersama.

Edisi e-Newsletter Veranda kali ini memuat informasi dan tips dalam menjalani 
tatanan kehidupan baru yang tentunya bermanfaat bagi kita semua.

Selamat membaca.
Salam sehat selalu.

Salam,

Angelika Susanti
Building Manager

Greeting From BM

Newsletter 10th Edition



NEW NORMAL
AT VERANDA PURI

WHAT’S ON VERANDA

Stay Safe, Stay Healthy

WHILE IN

WASH YOUR HANDS
REGULARLY

Cuci tangan
secara teratur

KEEP YOUR
DISTANCE (min 1.5 m)

Jaga jarak
min 1.5 meter

1.5m

PUT ON YOUR MASK
AT ALL TIMES

Kenakan masker
setiap saat



Kini, tersedia metode pembayaran baru 
menginap di Veranda Serviced Residence 
dengan menggunakan QRIS (QR Code).
Cukup dengan scan barcode saja, Anda 
dapat melakukan pelunasan biaya kamar 
maupun advanced deposit.
QRIS BCA dapat menerima pembayaran dari 
sumber dana:
  - BCA Mobile  - Ovo
  - Sakuku  - Link Aja
  - Gopay  - Dana

WHAT’S ON VERANDA

CUSTOMERS OUTSIDE THESE AREAS ARE REQUIRED 
TO ORDER THEIR OWN DELIVERY SERVICES 



WHAT’S ON VERANDA

Assorted Main Course     idr  180.000
Ikan Asam Manis,  Sapi Lada Hitam, Ayam Goreng Madu
(Masing-Masing 1 Port ion)

Dimsum       idr    95.000
Scal lop Shu Mai /  Crab Har Gao / Chicken Feet /  Charkway
(10 pcs)

Sate Ayam (20 pcs)     idr  130.000
Rawon Buntut  (2 port ions)    idr  190.000
Chicken Kung Pao (2 port ions)    idr  130.000
Tongseng Sapi /  Kambing (2 port ions)   idr  130.000

Roasted Chicken (2 port ions)    idr  170.000
Chicken Cut let  (5 pcs)     idr  170.000
Salmon (3 port ions)     idr  285.000
Rawon Surabaya (3 port ions)    idr  165.000
Soto Sulung Ayam (3 port ions)    idr  165.000
Soto Betawi (3 port ions)     idr  165.000
Iga Bakar (2 port ions)     idr  130.000
Sop Iga (2 port ions)     idr  130.000
Pasta Sambal Matah (2 port ions)    idr  120.000

( F R O Z E N  F O O D )
READY TO EAT
WYL'S KITCHEN

Stay Home, Stay Safe & Keep Healthy!
We Del iver & You Enjoy!

*The prices exclude goverment tax of 10%

Ida          +628 12 1897 9748
Koni        +628 11 1818 879
Patrick    +628 12 9406 2951
Alvin       +628 13 1888 8627

Call Us & Order Now!!!

WESTERN FOOD

ASIAN FOOD

LOBSTER MENU

Assorted Dimsum
2 Chicken Feet, 2 Siumay, 2 Hakau, 2 Swekiau, and 2 Mantau

IDR 65K

Squid Roll Charkway (2 Pcs)
IDR 75K

300 gr Cheese Fries and Truffle Oil
IDR 75K

Fettuccine Carbonara Beef Ham
and Mushroom

IDR 85K

Taglierini Aglio E Olio Sambal Matah
Salmon / Smoked Chicken Cutlet / Barramundi

IDR 85K

Grilled Salmon
with Jukut Bejek and Szechuan Chili Oil

IDR 125K 

Half Roasted Chicken Tandoori
or Pan Fried Barramundi

with Couscous Feta Salad, Cumin Roasted Potato,

Cucumber Raita and Papadum

IDR 95K

Fusilli Pesto
Chicken Parmagiana, Garlic Herb Focaccia, Oven Roasted

Cherry Tomato and Garlic Parmesan Broccoli Gratin

IDR 65K

Laksa Singapore Prawn
Fish Cake, Fried Tofu, Hokkien Noodle, Onsen Egg,

Thai Bean Sprout, Coriander and Sambal Terasi

IDR 85K

Chicken Teriyaki
Japanese Salad, Vegetable Tempura,

and Fried Soba

IDR 95K

Singaporean Chili Soft Shell Crab
and Fried Mantau

IDR 85K

Laksa Singapore / Singaporean Chili Sauce
Peri Peri Chili / Garlic Lemon Butter

IDR 135K

All Side
French Fries / Sautee Mushroom / Fried Hokien / Fried Soba

IDR 35K

APPETIZER

P r i ces  a re  S ub jec t  21% S e rv i ce  Cha rge  and  G ov e rnmen t  Tax

J l .  K ya i  Ma ja  63 ,  K ebayo ran  B a ru ,  Jaka r t a  S e la t an  12130
I G :  @wy l sk i t chen j k t  ,  F B :  Wy l ’ s  K i t chen  ,  P hone :  021 -73910050  /  0812 -1055 -6322

Nasi Srondolan Set
Ayam Goreng Kecombrang, Telur Dadar Curry, Tempe Kacang Orek,

Lawar Kacang Panjang, Paru Manis Pedas, and Kerupuk Beras

IDR 65K

Nasi Kembang Manis Set
Ikan Pesmol, Ikan Jambal Rica, Sayur Teutemeh, Teri Kacang Orek,
Keripik Kentang Manis, Sambal Kecombrang, and Kerupuk Beras

IDR 65K

Nasi Manado Set
Cakalang Asap Rica, Ayam Bumbu Minahasa, Sayur Teutemeh,

Abon Roa, and Sambal Roa

IDR 75K

Lidah Sapi Cabe Ijo
Nasi Bakar Ikan Jambal, Perkedel Daging, Keripik Kentang Manis,

Acar, and Kerupuk Beras 

IDR 75K

Beef Ribs Fried Rice
Green Chili Fried Rice, Grilled Ribs, Onsen Egg,

Green Chilli, and Emping

IDR 85K

Prawn Petai Fried Rice
Sepang Fried Rice, Grilled Prawn, Petai, and Emping

IDR 85K 

Kampong Fried Rice
Dark Soy Sauce Fried Rice, Chicken Satay 2 pcs,

Lemongrass Fried Chicken, Onsen Egg, and Kerupuk 

IDR 85K

Chicken Satay
10 pcs Chicken Satay and Cashew Peanut Sauce

IDR 80K 

Rawon Sengkel Surabaya
Telor Asin, Kerupuk Udang, and Sambal Terasi 

IDR 60K

Soto Ayam Kampong Madura
Telor, Bihun, Kerupuk Udang, and Sambal

IDR 60K

Soto Betawi
Grilled Beef Ribs Peanut Sauce, Paru Manis Pedas,

Potato, Tomato, Sambal, Rice and Emping 

IDR 85K

Tongseng
Lamb Ribs, Tomato, Cabbage, Rice and Emping

 IDR 85K

Oxtail Soup
Australian Beef Soup with Shankle, Carrot, Potato

Emping, Chili and Jasmine Rice

IDR 85K

Mie Dok Dok
Fish Cake, Lemongrass Fried Chicken, Egg, and Kerupuk Udang

IDR 60K

INDONESIAN MENU

P r i ces  a re  S ub jec t  21% S e rv i ce  Cha rge  and  G ove rnmen t  Tax

J l .  K y a i  Ma j a  63 ,  K ebayo ran  B a ru ,  J ak a r t a  S e l a t an  12130
I G :  @wy l s k i t chen j k t  ,  F B :  Wy l ’ s  K i t c hen  ,  P hone :  021 -73910050  /  0812 -1055 -6322



HOME & LIVING

WORK FROM HOME
5 Tips Agar Tetap Produktif Selama Bekerja dari Rumah

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, 
bahkan Indonesia, membuat banyak dari 
kita melakukan aktifitas dari rumah selama 
beberapa bulan terakhir ini. Bekerja dari 
rumah (work from home) dapat memberi-
kan kenyamanan yang menguntungkan 
dan memberikan kesenangan dalam 
bekerja, tetapi bekerja di rumah juga 
dapat memberikan distraksi dan rasa ingin 
menunda-nunda pekerjaan. Berikut ini 
beberapa tips yang dapat digunakan 
agar Anda dapat tetap produktif selama 
bekerja dari rumah:
1. Bentuk Kebiasaan
Kebiasaan adalah salah satu cara mudah 
untuk membangun dan memperbaiki su- 
atu hal. Dengan menetapkan suatu ke- 
biasaan dan melakukannya secara terus 
menerus, Anda mempersiapkan tubuh dan 
pikiran Anda akan tugas yang akan dikerja-
kan. Kebiasaan membuat kita merasa 
nyaman, percaya diri dan lebih efisien 
dalam mengerjakan pekerjaan kita.
Salah satu cara membentuk kebiasaan 
yaitu dengan menetapkan sasaran dan 
rutinitas harian. Lakukan rutinitas Anda 
secara konsisten, maka secara tidak sadar 
tubuh dan pikiran Anda terbiasa dengan 
ritme kerja yang Anda tetapkan. Hal ini 
membuat Anda mulai bekerja tepat pada 
waktunya dan pekerjaan dapat dikerjakan 

dengan efisien. Semakin hari Anda juga 
dapat semakin menambah kapabilitas 
bekerja Anda.
2. Bangun dan Berpakaian yang Pantas
Bekerja di rumah memang nyaman dan 
seringkali kita terlena dengan bekerja di 
tempat tidur sambil masih menggunakan 
pakaian tidur. Padahal tempat kita bekerja 
dan pakaian yang kita gunakan dapat 
mempengaruhi suasana kerja kita. Karena 
itu penting untuk beranjak dari tempat 
tidur sebelum membuka laptop dan 
gadget Anda untuk mengecek sederet 
email yang masuk. Mandi dan berpakaian-
lah seperti Anda hendak pergi bekerja ke 
kantor, hal ini mempersiapkan Anda untuk 
memasuki rutinitas bekerja karena adanya 
perbedaan antara bersantai di rumah dan 
bekerja.
3. Ciptakan Area Kerja
Sebuah area kerja akan menciptakan 
kebiasaan kerja yang baik. Area kerja 
sebaiknya dapat memberi stimulus bagi 
alur kerja dan terhindar dari gangguan. 
Tergantung dari pekerjaan yang Anda 
lakukan, area kerja dapat berupa sebuah 
meja yang tersusun rapih dengan kursi 
kerja yang nyaman atau satu set peralatan 
merekam untuk membuat sebuah video. 
Area kerja yang ideal sebaiknya sudah 
tersusun sehingga tidak membutuhkan 

tambahan pekerjaan yang dapat mem- 
buat Anda menjadi menunda atau 
merasa malas.
4. Buat Jadwal
Buatlah jadwal harian Anda untuk tugas-tu-
gas dan ide-ide yang Anda ingin capai di 
hari tersebut. Ketika Anda membuat 
jadwal pekerjaan Anda secara terinci, 
Anda dapat melihat seberapa banyak 
waktu yang Anda perlukan dan kemam-
puan Anda dalam menyelesaikannya. 
Ingatlah bahwa produktifitas bukan tergan-
tung dari banyaknya pekerjaan yang 
Anda kerjakan, tetapi dari kualitas peker-
jaan yang Anda hasilkan.
5. Selesaikan Tugas yang Besar Terlebih 
Dahulu
Faktanya dalam satu hari kita tidak 
mungkin dapat berfungsi 100% terus 
menerus, memaksa diri untuk berfungsi di 
kapasitas maksimal tanpa berhenti juga 
dapat menyebabkan masalah kesehatan. 
Karena itu kita memiliki waktu puncak di 
mana kita dapat bekerja secara optimal. 
Mengerjakan pekerjaan yang sulit di waktu 
produktif Anda akan membuat Anda 
menyelesaikan tugas dengan lebih mudah 
dan cepat.
Kebanyakan orang paling produktif di pagi 
hari, karena itu sangatlah masuk akal untuk 
mengerjakan tugas besar terlebih dahulu 
yang memerlukan fokus dan kerja otak 
yang lebih berat. Namun ada juga orang 
yang lebih produktif di siang hari, karena itu 
Anda perlu benar-benar mengenal diri 
Anda untuk menentukan pembagian 
waktu dalam pekerjaan Anda.
Semoga tips di atas dapat membantu 
Anda selama Anda bekerja dari rumah. 
Tetap jaga kesehatan dan kebersihan di 
tempat tinggal Anda, and stay safe. #diru-
mahaja

Sumber :https://outofthe925.com/more- 
productive-when-working-from-home/
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TEMUKAN SUKACITA
DALAM HIDUP ANDA SAAT INI JUGA!

Banyak kejadian di dunia ini yang kita 
alami, sehingga bagi beberapa orang 
mungkin kesulitan menemukan sukacita 
dalam hidupnya. Apapun yang kita alami, 
para ahli yang memahami pentingnya 
kebahagiaan dalam hidup manusia, 
berpendapat bahwa setiap orang perlu 
mengalami sukacita, saat ini juga. Lia 
Avellino, seorang psikoterapis bidang relasi 
dan Direktur The Well menjelaskan bahwa 
sukacita dan dukacita saling terkait. 
Menurutnya, “Kita merasakan kesedihan 
yang mendalam, kehilangan seseorang 
selamanya karena kematian, atas segala 
dampak COVID-19 terhadap teman- 
teman kita, keluarga kita dan komunitas, 
namun pada saat yang sama di tengah 
pandemi ini kita sekaligus memiliki banyak 
kesempatan untuk menata ulang kehi- 
dupan kita dengan beraktifitas di dalam 
rumah selagi tidak bisa ke luar rumah.”

Ingrid Fetell Lee, seorang desainer interior, 
Deepika Chopra, PsyD, seorang doktor 
optimisme, beserta Avellino lebih jauh 
menerangkan bagaimana menemukan 
sukacita kehidupan dalam segala kondisi:
1. Praktekkan kelangsungan hidup yang 
positif
Menurut Dr. Chopra merasakan sukacita 
saat ini juga adalah sebuah kebutuhan. 
“Saya menyebutnya ‘kelangsungan hidup 
yang positif’. Tidak perlu momen yang 
besar untuk bisa merasakan suka cita. Jika 
ada sesuatu yang membuat kita baik atau 
gembira, bisa membuat kita tertawa, 
selama baik untuk diri kita sendiri dan 
orang lain lakukanlah lebih banyak seka-
rang. Jika momen menuang teh ke dalam 
cangkir favorit kita, menari selama 30 detik, 
atau apa saja yang menggembirakan, 
lakukanlah sesering mungkin. Hal ini ada- 
lah bagian dari kelangsungan hidup kita.”

Healthy Mind



2. Kelola rasa cemas dan bayangkan yang 
indah-indah
Avellino mengatakan saat ini yang 
terpenting adalah untuk mendefinisikan 
ulang kebutuhan merawat diri sendiri 
ketimbang memiliki harapan yang terlalu 
besar dan malah membuat lebih stres. 
Boleh cemas (khawatir), tetapi tetap 
optimis untuk hal-hal indah di depan kita. 
“Saya hanya memberi kesempatan 15 
menit dalam sehari untuk khawatir, dan 
melihat apa yang terjadi. Ada rasa cemas 
yang teratasi, ada yang saya tulis apa 
yang memberatkan hati saya. Saya 
lakukan juga 15 menit di sore hari untuk 
berangan-angan, karena sore hari adalah 
waktu yang terbaik untuk berimajinasi.” 
Bila kita memiliki semangat tinggi, maka 
akan banyak hal menarik yang kita 
peroleh lewat imajinasi.
3. Jelajahi Alam
Mendaki gunung atau sekedar memiliki 
musik bertemakan alam dalam playlist 
Spotify yang kita miliki, menurut Lee 
seseorang telah menjadikan hidupnya 
bagian dari alam. ”Usahakan bisa men- 
jelajahi alam yang sebenarnya, secara 
aman. Tetapi bila tidak memungkinkan, 
tempatkan tanaman dalam pot di dalam 
rumah, atau menyalakan lilin yang meng- 
ingatkan kita akan suasana alam. Riset 

mengatakan bahwa dengan menjelajah 
alam, dapat menenangkan bagian dari 
otak kita dari berbagai pikiran (masalah). 
Jadi, pergilah menjelajah alam untuk 
menenangkan pikiran dan bebas dari 
kecemasan”, jelasnya.
4. Tidur nyenyak
Para klien selalu menanyakan kepada Dr. 
Chopra obat mujarab untuk lebih 
bahagia. Menurutnya mendapatkan ku- 
alitas tidur yang nyenyak, tanpa gang- 
guan adalah satu satu tips yang bisa 
diberikan. “Manusia memiliki periode 
waktu terbangun di kala tidur, dan 
biasanya seseorang yang terbangun di 
malam hari, akan meraih teleponnya 
untuk membaca berita online atau 
menonton TV. Hal seperti ini sebenarnya 
menstimulasi otak kita untuk bekerja dan 
kualitas tidur menjadi terganggu. Hindari 
tidur dengan TV menyala di kamar. 
Berdasarkan riset, orang-orang yang 
berbahagia rata-rata memiliki kualitas tidur 
yang tidak terganggu selama 6,5 jam 
setiap hari.”

Let’s have a joyful and healthy life, now!

Sumber: Kara Jillian Brown, wellandgood.com



Immunity Booster Drink
Hasil : 30 sajian
Bahan :
2 buah lemon  1 sdm kunyit bubuk
1 buah jeruk   1 cangkir madu alami
2 inci jahe

Cara Membuat :
1. Potong tipis lemon dan jeruk, buang bijinya, dan tempatkan di mangkuk besar.
2. Kupas jahe dan tumbuk hingga halus, masukkan ke mangkuk berisi jeruk.
3. Tambahkan madu dan kunyit bubuk ke campuran, aduk hingga merata.
4. Ambil satu sendok makan campuran jeruk ke cangkir dan seduh dengan air 
    panas. Sisa campuran dapat disimpan di toples kedap udara dalam kulkas.

Sumber :https://www.dzunglewis.com/blog/2018/12/10/cold-remedy-tea

Hobbies

Hasil : 2 porsi
Bahan :
1 buah pisang yang sudah matang
4 sdm selai kacang
1 buah telur
2 sdt gula pasir
3 sdm bubuk coklat

Cara Membuat :
1. Hancurkan pisang hingga halus di dalam 
    gelas.
2. Tambahkan selai kacang dan telur, 
    campur hingga rata.
3. Masukkan gula dan bubuk coklat, aduk 
    kembali hingga adonan tercampur rata. 
    Bagi adonan ke 2 buah cangkir.
4. Hangatkan dalam microwave secara terpi-
    sah selama 1 menit (bervariasi tergantung 
    microwave yang digunakan) hingga me- 
    ngembang dan mengeras. Berhati-hati 
    agar tidak terlalu matang (overcook), 
    karena kue dapat menjadi kering.
5. Sajikan dan santap segera.

Sumber :https://www.biggerbolderbak-
ing.com/1-minute-microwave-mug-cakes/

Chocolate Banana Mug Cake
(1 Menit di dalam Microwave)



YOUR PREFERRED HOME @ PURI

MARKETING GALLERY:
PT. MUTIARA PURI INDAH
JL. Pesanggrahan No.28, Kembangan, Jakarta Barat

www.veranda.co. id581 61 61
D E V E LO PM EN T

Own a luxury apartment unit at Veranda,
and enjoy Free Service Charge for 2 years.

Limited units, start from IDR 2.1 Bio*

Contact us now for further details.

*) before VAT 10%


