
parenting.co.id    februari   2013    73

let’s eat where to eat

Seolah memasuki toko atau café tua yang 
mungil. Itulah kesan pertama yang akan Anda 
rasakan saat memasuki Sala Kitchen di Jl. 
Kemang Raya ini. Menyebut dirinya sebagai 
restoran Moules / Mussels pertama di Indonesia, 
di sini Anda bisa menikmati Moules dengan 
4 pilihan saus dressing yang ada. Coba pilih 
dressing Mariniere yang merupakan original 
dressing dari hidangan ini, atau Tomatoey yang 
lekat dengan rasa saus tomat segar. Pas sekali 
disantap setelah Anda menimati Roasted Duck 
Magret Salad yang terasa manis segar dengan 
saus strawberry dan potongan poached pear di 
sisi piring.
    Lalu, apa yang bisa Mama pilihkan untuk si 
kecil? Pada umumnya, berbagai menu hidangan 
Eropa bisa Anda temukan di restoran ini. Walau 
tidak banyak, restoran ini juga punya menu 
khusus anak yang porsinya disesuaikan dengan 
porsi makan si kecil. Favorit kami jatuh pada 
Spaghetti Meatballs with melted Mozarella. 
Dihidangkan di cawan cantik berukuran 
kecil, saus bolognaise tercampur merata pada 
spaghetti dan cocok dengan bola daging yang 
mudah dikunyah si kecil. 
    Jika dia tertarik dengan Sala Wagyu Burger 
yang Anda pilih, pesankan Mini Burger yang 
lebih pas untuk porsinya. Ia pasti akan lahap 
menghabiskannya ditemani pilihan minuman 
seperti Summer Breeze (sirup dengan campuran 
buah sirsak, nanas, dan jeruk), Peachess (soda 
dengan campuran buah peach dan jeruk nipis), 
atau berbagai pilihan smoothies dan jus segar. 
Tutup petualangan kuliner Anda dengan Mango 
Cheesecake atau Apple Tarte Tatin sebagai 
pilihan dessert. Kebutuhan rasa manis di lidah 
Anda dan si kecil pasti langsung terpenuhi.
    Yang juga menarik dari restoran yang berdiri 
Mei tahun lalu ini adalah dekorasinya yang 
manis. Walau tidak terlalu luas (Anda mungkin 
juga akan sulit untuk membawa stroller ke 
dalam), beberapa meja memiliki kursi sofa 
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S TENTANG MOULES 
Moules (kerang) adalah hidangan khas negara Belgia. Hidangan 
ini biasanya disajikan di sekitar bulan September – Februari 
di atas panci panas, dan dihidangkan bersama Frites (kentang 
goreng) plus homemade mayonnaise. Porsi yang disajikan 
memang besar, tapi jangan kaget kalau Anda akan dengan cepat 
menghabiskannya, bahkan memesan satu porsi lagi. Coba juga trik 
makan ala Belgia, dengan menjadikan salah satu cangkang kerang 
sisa untuk menyendok kerang lainnya.

Coba tanya 
menu weekly special 

saat Anda datang.
Bila beruntung, Anda 
bisa memesan Vanilla 
Pancake seperti yang 
kami pesan waktu itu. 

Yummy! 

yang nyaman untuk Anda duduki bersama 
keluarga. Pilih area lantai dasar yang 
berkonsep open kitchen dengan nuansa 
kayu vintage dan dikhususkan sebagai no-
smoking area. Namun, bila tertarik untuk 
bermain ke lantai atas, Anda pasti juga 

akan suka dengan dekorasi ruangan yang 
beralaskan rumput sintetis dan berdinding 
kaca di salah satu sisinya. Sedangkan lantai 
basement cocok untuk mama dan papa 
yang sempat mencuri waktu untuk kencan 
berdua atau berkumpul dengan teman. 

Sala Kitchen
Menyantap hidangan Eropa di restoran kecil 

bernuansa New York 1970-an.
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