
G r e e t i n g  f r o m  B M

Bapak/Ibu Pemilik/Penghuni Unit Veranda Residence at Puri yang 
kami hormati,

Salam sejahtera.

Dalam waktu setahun terakhir ini, telah banyak peristiwa dan 
hal-hal baru yang kita alami bersama, baik suka dan duka. Menulis, 
bisa menjadi sebuah hobi baru yang dapat dikembangkan, 
bahkan menulis merupakan salah satu terapi pemulihan diri akibat 
trauma yang kita alami. Menyongsong Natal dan Akhir Tahun 2021 
banyak penawaran menarik dari para Mitra Kerja kami untuk 
keluarga Anda. Kami juga telah menyiapkan resep kue Natal yang 
dapat dicoba dan lembar aktifitas bagi anak-anak.

Selamat membaca dan salam sehat selalu.

Salam,

Angelika Susanti
Building Manager
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WHAT’S ON VERANDA

Jam Operasional
Ruang Fasilitas Veranda Residence at Puri*:

Gym 1st FL

06:00-21:00 WIB

Movie Room

09:00-21:00 WIB

Outdoor Playground

08:00-17:00 WIB

Library 1st FL

09:00-21:00 WIB

Swimming Pool

06:00-21:00 WIB

Kids Club

08:00-17:00 WIB

*Jam operasional ruang fasilitas ini akan ditinjau secara berkala, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 
pandemi yang masih berlangsung.

Harap melakukan reservasi terlebih dahulu H-1 di Front Desk Veranda Residence at 
Puri untuk penggunaan ruang fasilitas.
Gunakan masker selama berada di ruang fasilitas dan jaga jarak minimum 1,5 meter.

#safetogether



WHAT’S ON VERANDA

BUY 2 GET 1 FREE!

+62 819 1111 7578  
PURI INDAHANIMA GROUP

HOTLINE NUMBER

Sepanjang bulan November 2021 ini kami sedang mengadakan

promo BUY 2 GET 1 FREE ITEM! Dengan minimum

spending IDR 122,000 Anda bisa mendapatkan

makanan gratis kami!  Tunggu apa lagi silahkan langsung

pesan ya.

Promo ini berlaku untuk pemesanan via

GrabFood, Hotline Number Anima Group, dan Walk-In. 

TERSEDIA DI

SUMO
DANCING

RICE

NASI
GOYANG

ANDALIMAN

BEEF &
MASH

MALAY
HOKKIEN

MEE

MENU ANDALAN ANIMA GROUP

SCAN
HERE

BYANIMAGROUP

NOVEMBER 2021

EXTENDED OPENING HOUR

Sekarang Anima Group siap melayani

anda di jam 11:00 - 21:00 pada hari

Senin sampai Kamis dan di jam

07:00 - 21:00 pada hari Jumat dan Sabtu!

Yuk kunjungi outlet kami di

Veranda Residence Puri.

GIVE US A REVIEW

Dapatkan complimentary drink

Anima Group dengan cara menulis review

di Google, TripAdvisor, atau PergiKuliner.

Screenshot review anda dan redeem

free drink di counter Anima Puri Indah.

Search: Anima Group

SUMO-JI OPENING SOON

NEW MENU

LASAGNA

68k

The newest hot and upcoming Japanese restaurant

and izakaya bar in Jakarta.

Tunggu kehadiran Sumo-Ji di Veranda Pakubuwono.



We proudly present you
our new concept:
BREWSLEE X EASYLEE.

Enjoy Brewslee as a ‘day’ 
concept of Easylee,
we promise to serve you good 
food for breakfast until dinner.
Our signature Lee’s Green 
Fried Rice, Nashville Chicken 
Burger and Lee’s Kopi/Teh 
Peng are ready to meet you!

WIth an outdoor-friendly
concept, take your time and 
breath in, looking forward to a 
fine day ahead.

We also invite you to do
gathering, meeting or small 
event at our place, with
outdoor & indoor facility.
Enjoy new vibes with good 
food accompanied.
Please come or contact us on 
0812-1099-2828 to book your 
reservation.
 
What are you waiting for,
come in, just chill and do you!

Puri Cycling Club chilled at Brewslee

Park your bicycle here Our signature Kopi Peng

NEW GATHERING SPOT
IN THE HEART OF
THE WEST CITY 

WHAT’S ON VERANDA
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RSVP 0812-1099-2828

SCHEDULE OF THE MONTH

PROMO EVENT

WHAT’S ON VERANDA
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SELF DEVELOPMENT
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MENULIS,
Sebuah terapi pemulihan diri akibat trauma

  andemi yang berlangsung hampir dua 
tahun terakhir ini, sungguh merupakan masa 
yang sulit bagi sebagian besar orang. 
Bagaimana masing-masing dari kita menyika-
pi situasi pandemi ini secara pribadi maupun 
profesional?

Meski tampaknya berlawanan dengan intuisi 
kita bahwa menulis tentang sebuah 
pengalaman yang tidak mengenakan 
(negatif) memiliki dampak positif, beberapa 
orang berpendapat bahwa menceritakan 
pengalaman masa lalu atau kekhawatiran  
akan sesuatu dapat melegakan hati dan 
pikiran kita.

Penelitian menjelaskan bahwa trauma yang 
dialami seseorang dapat merusak jaringan 
otak, tetapi ketika seseorang menuangkan 
pengalaman emosionalnya ke dalam 
kata-kata, maka terjadi perubahan di dalam-
nya. 

Mengapa menulis dapat mempengaruhi 
pekerjaan seseorang? Penelitian menunjuk-
kan bahwa hal itu tidak saja membantu 
seseorang melalui pengalaman buruk yang 
dialaminya, tetapi juga dapat membayang-
kan  langkah-langkah yang harus diambil ke 
depannya. Menulis secara ekspresif juga 
mengurangi stres, rasa cemas yang berlebi-
han, depresi, memperbaiki kualitas tidur dan 
kinerja seseorang dan tentunya menajam-
kan fokus seseorang.

Berikut ini tips untuk mulai menggerakan 
pena Anda di atas kertas:

1. Jangan menunda-nunda
Sediakan waktu 10 menit untuk menulis apa 
saja yang kita pikirkan dalam setahun 
terakhir - semua momen yang menye- 
nangkan maupun tidak menyenangkan. Bila 
kehilangan kata-kata untuk ditulis, tulislah 
demikian (‘kehilangan kata-kata untuk 
ditulis’) sampai muncul sebuah ide baru.

2. Semua detail berharga
Pikirkan sebuah obyek di rumah Anda di 
masa pandemi ini. Perhatikan baik-baik. 
Gunakan seluruh panca indera Anda. Kemu-
dian, tuliskan secara spesifik tentang obyek 
tersebut. Besar kemungkinan detail obyek 
tersebut hingga bagian terkecilnya menjadi 
inspirasi untuk dituliskan.

3. Dapatkan ilham
Mari menjawab pertanyaan berikut: Adakah 
hal-hal baru yang Anda pelajari di masa pan-
demi ini? Bagaimana dan kapan Anda mem-
pelajarinya? Tuliskan.

Happy writing!

Sumber: Harvard Business Review, Aug 2021, “Writing 
Can Help Us Heal From Trauma”, oleh Deborah 
Siegel-Acevedo

P



HOBBIES
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Chocolate Sponge:
Bahan:
Kuning telur 160 gr
Gula pasir 120 gr
Putih telur 200 gr
Gula pasir 120 gr
Cocoa powder bendrops 52 gr

Chocolate Ganache:
Bahan:
Whipp Cream 210 gr
Susu UHT 40 gr
Dark Chocolate Callebaute 170 gr
Milk Chocolate Callebaute 170 gr
Soft Butter 88 gr

Siapkan semua bahan yang mau digunakan.
Kocok kuning telur dan gula pasir sampai mengembang atau sampai warnanya berubah 
menjadi kuning muda, setelah adonan mengembang, sisihkan.
Kocok putih telur dan gula pasir sampai adonan berubah menjadi keras (merengue).
Campurkan adonan kuning telur ke adonan putih telur (merengue) lalu aduk sampai 
merata.
Tuangkan coklat bubuk secara perlahan sampai adonan tercampur rata.
Tuang adonan sponge ke loyang 30x30 cm lalu ratakan adonan di atas loyang dan 
kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 180° C, dan waktunya 20 menit.
Setelah dibakar selama 20 menit, angkat, lalu dinginkan.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Cara membuat Sponge:

Siapkan semua bahan.
Tuangkan susu cair dan whipp cream ke dalam panci, lalu panaskan. 
Jika cream sudah mendidih, tuangkan whipp cream ke dark chocolate yang sudah 
disiapkan, lalu aduk sampai merata.
Tambahkan soft butter ke adonan dark chocolate dan aduk sampai merata.

1.
2.
3.

4.

Cara membuat Valrhona Dark Chocolate Ganache:

CHRISTMAS
LOG CAKE

by:



C
H R I S T M A

S
at

i l lustration by 
@lighthouse.cofam

KIDS’S CORNER
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Hello, Veranda kids!

Hohoho…Natal tiba sebentar lagi.
Ayo…warnai halaman ini dengan baik…Kumpulkan kepada ibu Angelika pada 

tanggal 15 Desember 2021, dan dapatkan Christmas goodie bag menarik…

Jingle bells, jingle bells…jingle all the way…



MARKETING GALLERY :
Jl. Pesanggrahan No.28, Jakarta Barat 11610

@verandaresidences

0811 918 3328


