
Para pembaca yang budiman,

Salam sejahtera.

Tanpa terasa kita akan segera memasuki tahun 2021, tahun 
pembaharuan bagi kita semua setelah mengalami berbagai suka 
dan duka di tahun 2020.

Menyongsong Natal dan Tahun Baru 2021, Veranda dan para mitra 
kerjanya telah menyiapkan berbagai promosi menarik serta tips 
mendekorasi dinding hunian, maupun resep mudah membuat 
roasted chicken dan teh sari buah apel hangat yang dapat 
menemani anda di kala udara dingin.

Selamat Natal dan Tahun Baru.

Selamat membaca dan jangan lupa untuk selalu
menerapkan 3M (Memakai  Masker, Mencuci
Tangan dan Menjaga Jarak).

Salam,

Angelika Susanti
Building Manager

Greeting From BM
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Deluxe Twin

Deluxe

WHAT’S IN VERANDA

VERANDA
NEW YEAR 2021 PROMO

Call our Sales Team for further information:

Alex 0812 9795 3417
Rafika 0812 1326 2669
Mardiansyah 0812 9185 7030

New Year Promo Starting Rate in our Deluxe Room:
2D1N IDR 700K incl. breakfast for 2 pax
3D2N IDR 1,200K incl. breakfast for 2 pax
4D3N IDR 1,500K incl. breakfast for 2 pax





We have our bottles promo every Wednesday thru Sunday.
Special Tequila Tray Promo on Fridays, only for IDR 350K (8 shoots).

Live Band on Fridays and Saturdays.
DJ every Wednesday thru Saturday.

Please RSVP at 0812 1099 2828,
and see you soon at the lounge!

10disc
for all beverages

for Veranda Residents

%



Kita Kitchen memulai gebrakannya pada Mei 2020. 

Usia boleh saja muda tetapi kinerja dapat dinilai dari 

kepercayaan mitra restoran. Dalam waktu yang singkat 

itu, telah bergabung restoran-restoran ternama seperti 

Yoshinoya, SaladStop, Imperial Kitchen, Boga Group,  

GF Culinary, Eatlah, dan Fish Streat.

Kepercayaan dari mitra restoran menguatkan komitmen 

Kita Kitchen untuk melayani kebutuhan masyarakat 

modern di bidang F&B. Layanan Kita Kitchen semakin 

luas dengan  cloud kitchen,  Ninety-Nine Restaurant, 

Mongkok Kitchen, dan Kita Kios yang menyediakan  

ready-to-eat  dan  ready-to-heat . Semuanya dapat 

diakses di Kita Kitchen Order, sistem pemesanan yang 

dikembangkan Kita Kitchen.

Apa keuntungan menggunakan Kita Kitchen Order?

Bagi yang familiar dengan  delivery order , sering kali 

merasa harga di aplikasi lebih tinggi daripada ketika  

dine-in  atau  takeaway. Ini tidak berlaku di Kita Kitchen 

Order. Berkat ekosistem layanan di Kita Kitchen Order, 

konsumen seperti memesan langsung ke restoran. 

Harga pun lebih terjangkau sampai 20%.

Menariknya, konsumen tidak perlu repot unduh 

aplikasi untuk memesan di Kita Kitchen Order. Ini 

dimungkinkan karena Kita Kitchen Order berbasis 

WhatsApp. Cara pemesanannya juga sangat mudah. 

Cukup dengan akses www.kita.kitchen  dan pesanan 

akan langsung diantar. 

Yang special untuk penghuni Veranda @Puri

Selain bisa menikmati  delivery order dengan Kita 

Kitchen Order, penghuni Veranda @Puri juga mendapat 

promo special Free Delivery ke Veranda Residence  

@Puri. Masih ada juga diskon sebesar Rp 10.000 untuk 

pemesanan pertama menggunakan kode voucher 

KITAKASIH10K. Segera kunjungi www.kita.kitchen.

Lebih Terjangkau Dengan  
Kita Kitchen Order

Dalam waktu singkat, Kita Kitchen telah dipercaya restoran-restoran ternama.

FOR MORE SELECTIONS GO TO 

WWW.KITA.KITCHEN

SCAN HERE!

Now serving in
HUGE SELECTION MENU OF PREMIUM CUISINE AND 
FAVOURITE BRANDS COME IN ONE ORDER SYSTEM

Special for Veranda Residents and Guests.
Enjoy the extra discount by using voucher code.



Hunian tempat tinggal seseorang  
mencerminkan identitas dan kepribadian 
pemilik/penghuninya. Salah satu cara 
untuk mengetahuinya adalah dengan 
melihat dekorasi  ruangan (dalam rumah) 
sebagai bentuk ekspresi gaya yang 
diinginkan dan harapan akan keindahan, 
kenyamanan dan perasaan terhadap 
hunian tersebut. Karenanya penting untuk 
menemukenali visi personal kita akan 
rumah impian sebelum melakukan 
dekorasi juga anggaran yang dimiliki. 
Setelah itu, salah satu investasi yang dapat 
kita lakukan adalah menghiasi dinding 
rumah kita dengan lukisan. Ada 3 tips  
praktis dalam memilih lukisan untuk dinding 
rumah kita:

Pertama, pahami orientasi dinding dan 
sentuhan yang tercipta dari ruang hunian 
kita. Hal ini akan membantu kita memilih 
lukisan format portrait atau landscape 
yang cocok dengan suasana yang ingin 
dicapai.

Kedua, putuskan skala/ukuran bidang hias 
pada dinding yang diinginkan. Hal ini akan 
memudahkan kita memilih jumlah dan tata 
letak lukisan, apakah akan bergaya galeri 
atau lukisan tunggal saja. Keputusan yang 
diambil akan memudahkan kita untuk 
mencari lukisan yang cocok yang dapat 
dinikmati oleh mereka yang melihatnya, 
yang mencakup warna, cerita, gaya,  
jumlah dan ukuran lukisan. Sebagai 
contoh, jika kita ingin menampilkan gaya 

galeri, kita dapat memilih tema samudera, 
di mana variasi lukisan bisa berupa lukisan 
batu karang, lukisan abstrak warna biru, 
dan lagu akan kelautan yang ditulis 
tangan dengan warna biru sebagai warna 
pemersatu. Jika kita ingin menempatkan 
lukisan tunggal, maka kita bisa memasang 
satu lukisan besar tentang samudera biru. 
Contoh lain dari penerapan tips kedua ini 
bisa dilihat pada gambar berikut:

Yang terakhir dan yang terpenting adalah 
menempatkan lukisan sesuai dengan visi 
personal kita. Tidak ada lukisan yang 
sempurna tetapi selalu ada lukisan yang 
mengisahkan hidup kita, hati kita, identitas 
dan kepribadian kita. Misalnya, lukisan 
akan keindahan alam pedesaan yang 
mengingatkan kita akan momen-momen 
berharga bersama orang-orang yang kita 
kasihi. Atau sebuah karya seni dengan 
kata-kata yang memotivasi yang 
membuat tamu yang berkunjung ke rumah 
kita ikut tersentuh dan termotivasi. 
Bukankah  ini menjadi tujuan hunian yang 
sesungguhnya, yang menyambut setiap 
orang yang masuk ke dalamnya merasa  
penuh sukacita? (Azalea)

HOME & LIVING

Sumber: “How to choose Art?” by Karen Knox

Tips
Mendekorasi
Dinding
Hunian 

Sumber:@makingspacenet

Sumber: “36 Transformative Wall Décor Ideas
You’ll Want to Steal Immediately” by Hadley Mendelsohn

at House Beautiful, Feb.12, 2020.



AZALEA:
“The power of art is the ability
to turn bad into good, the ashes into beauty..”

“Panggil saya Aza saja”, demikian ia mem-
perkenalkan diri ketika bertemu di lobby 
Veranda. Wanita lulusan Master of Fashion 
and Visual Merchandising – Domus Acade-
my di Milan, Italia tahun 2017 lalu, adalah 
penggemar olahraga renang. Hobi bere-
nang dimulai sejak kecil atas anjuran 
dokter dan ditekuninya hingga sekarang 
hingga membawanya jatuh cinta pada 
kegiatan diving, mengikuti  jejak ayahnya. 
Aza juga senang menari, baik tarian Indo-
nesia maupun tango dan salsa.
“Saya seorang artis, karena saya menyukai  
berbagai bentuk karya seni. Bagi saya, seni  
dapat menjadi salah satu terapi bagi hi- 
dup kita. Itulah sebabnya saya memben- 
tuk usaha yang dinamakan Lighthouse, 
dengan harapan bisa membawa sukacita 

bagi orang yang melihatnya”, papar Aza.  
Lighthouse juga menerima pembuatan 
digital artworks separti kartu ucapan, 
lukisan dinding, kertas kado bahkan jasa 
rangkaian bunga sesuai kepribadian 
penerima bunga. Aza juga memiliki hobi 
menjahit, menata rumah dan berkebun.
“Veranda is a nice place to live, and I am 
happy to be part of the family here. Saya 
dapat mengembangkan bakat, minat dan 
usaha saya di sini dan berharap bisa me- 
ngenal  serta  mendapat banyak teman 
baru di sini”, imbuhnya.  
Nah, bila ingin mempelajari sesuatu yang 
baru di tahun 2021, belajar menari salsa 
dengan Aza boleh menjadi salah satu item 
dalam bucket list Anda. Keep up your 
joyful life!

PROFILE

Seseorang yang mencintai dengan setulus hati,
dan seseorang yang tegar

bahkan ketika dalam keadaan sulit.

Selamat Hari Ibu
untuk seluruh Ibu hebat di dunia!

Everything that is beautiful, everything that is
meaningful, everything that brings you joy,

may it be with you in this Christmas and
holiday season.

Merry Christmas from Veranda Residence at Puri
and we wish you a season full of joy ahead.



Garlic Herb
Butter
Roast Chicken

Warm Tea Cider Punch
Bahan:
6 cangkir sari buah apel segar
8 kantong teh English Breakfast
1 irisan jeruk lemon
4 ½ ons bourbon

Cara membuat:
1. Masak 6 cangkir sari buah apel segar hingga  
    mendidih di panci besar.
2. Kecilkan api dan didihkan perlahan-lahan  
    hingga sari buah apel menjadi 3 cangkir, 
    selama 30-45 menit.
3. Angkat panci, dan tambahkan 8 kantong teh  
    English Breakfast dan 1 irisan jeruk lemon; 
    rendam selama 4 menit, kemudian buang 
    kantong teh.
4. Aduk 4 ½ ons bourbon yang dimasukkan ke 
    dalam panci. Sajikan selagi hangat.

Sumber: Kate and Taylor Murray, Country Living Magazine, 
Jan.6, 2020

HOBBIES

Panaskan oven pada suhu 220°C. Siapkan nam- 
pan untuk memanggang yang diberi kertas ti- 
mah atau olesi minyak pada panci panggangan.
Buang bagian leher dari dalam rongga dan 
pisahkan lemak yang berlebih serta sisa-sisa bulu 
ayam.
Tuang minyak zaitun, lelehan mentega, anggur 
putih (jika menggunakannya) dan perasan ½ 
butir lemon pada badan ayam, bagian bawah 

kulit dan bagian dalam rongga badan ayam. Bumbui ayam dengan garam dan lada pada 
bagian luar maupun dalam rongga. Taburkan daun peterseli.
Gosokkan bawang putih cincang pada badan ayam, campur bersama semua bahan ke 
seluruh badan.
Masukkan bongkol bawang putih ke dalam rongga badan ayam beserta tangkai rosemary 
dan perasan ½ jeruk lemon. Ikat kaki ayam dengan tali.
Posisikan dada ayam menghadap ke atas pada nampan panggangan. Panggang selama 1 
jam dan 15-20 menit, sirami ayam dengan sari bahan-bahan di tengah waktu memanggang 
hingga sari mengalir keluar dari paha ayam ketika ditusuk dengan tusukan daging.
Sirami lagi, kemudian panggang 2-3 menit lebih lama hingga keemasan.
Angkat dari oven, tutupi dengan kertas timah dan diamkan selama 10 menit sebelum disajikan. 
Sajikan, tambahkan sisa sari bahan-bahan yang ada di nampan panggangan dan irisan dari 
½ jeruk lemon yang tersisa.

sumber: https://cafedelites.com/garlic-herb -butter-roast-chicken/

Cara membuat:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Bahan:
2 kg ayam utuh, pisahkan jeroan dan leher dari 
rongga badan
¼ cangkir unsalted butter, lelehkan.
3 sendok makan minyak zaitun
¼ cangkir anggur putih (optional – Sauv blanc atau 
Chardonnay)
1 butir jeruk lemon, bagi dua.
Garam dan lada giling
2 sendok makan irisan daun peterseli
4 butir bawang putih, cincang.
1 bongkol bawang putih, kupas kasar dan potong 
setengah secara horizontal. 
3 tangkai rosemary segar




