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Ini 5 Tempat Makan Hits di Jakarta Paling Favorit
Jakarta tak hanya terkenal sebagai sentra bisnis saja, tetapi juga sentra kuliner yang menawarkan banyak tempat makan hits yang
digandrungi kawula muda. Di Jakarta sendiri, selain ada kuliner mie ayam, bakso, nasi goreng enak, hingga berbagai pilihan kuliner
unik pun bisa kamu jumpai dan coba. Menariknya, tak semua tempat makan ngehits di kota Jakarta itu merupakan tempat baru. Ada
beberapa tempat makan yang sudah didirikan sejak lama pun tetap digandrungi para wisatawan saat berkunjung ke Ibukota.
Ini Pilihan Tempat Makan Ngehits di Kota Jakarta
Bagi kalian yang berada di luar ibukota, jangan lewatkan pilihan Traveloka Eats di Jakarta yang bisa kamu coba. Berikut pilihan
tempat makan ngehits di Jakarta yang bisa kamu pesan di Traveloka!
1. Taman Santap Rumah Kayu Ancol
Jika kamu tertarik mencoba hal-hal baru dan unik seperti mencicipi kuliner unik dengan konsep tempat makan yang berbeda, maka
kamu bisa memilih tempat yang satu ini. Di Taman Santap Rumah Kayu Ancol Jakarta, kamu bisa merasakan sensasi seolah
menikmati hidangan di dalam pesawat. Hal tersebut dikarenakan, interior desain tempat makan ngehits di Jakarta ini memiliki
konsep seperti bagian interior pesawat, yang dilengkapi juga dengan berbagai macam aksesoris di dalam pesawat.
Selain konsep interior desainnya yang unik, Taman Santap Rumah Kayu Ancol juga menyajikan menu makanan berbeda. Di sini
kamu justru tidak bisa menemukan menu makanan ala Italia atau menu-menu western, sebab menu makanan yang ditawarkan adalah
hidangan khas Sunda yang tentu saja tak kalah menggugah selera dari hidangan ala western.
2. Odysseua
Selain Taman Santap Rumah Kayu Ancol, kamu juga bisa mencoba tempat makan yang satu ini. Odysseia merupakan tempat makan
yang bernuansa sejuk dan asri, sebab tempat makan yang satu ini dipenuhi oleh aneka tanaman hijau tepat di bagian tengahnya.
Menariknya lagi, Odysseia ini memiliki atap berbahan kaca, tapi saat siang hari cuacanya tidak terlalu panas sebab dilindungi oleh
pepohonan yang rindang.
Selain konsepnya yang menyejukkan, Odysseia juga menawarkan minuman dan makanan yang bervariasi, di sini kamu bisa
menemukan makanan khas western, Asia, dan Italia. Untuk mencicipi makanan yang satu ini kamu bisa berkunjung ke Pacific
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Place-South Lobby Ground Floor Kav.52-53, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3. Hause Rooftop Kitchen & Bar
Bagi pasangan yang baru menikah, sangat direkomendasikan untuk pergi ke tempat ini. Sebab konsepnya dibuat begitu romantis,
dan hangat. Selain untuk pasangan baru, tempat makan ini juga cocok untuk keluarga maupun bersama teman-teman. Memiliki
konsep yang sangat cozy, membuatmu nyaman untuk menyantap makanan. Selain itu, salah satu tempat makan ngehits di Jakarta ini
juga terletak di atap gedung lho!
Meskipun berkonsep outdoor, jika kamu pergi ke tempat ini saat siang hari pun tak akan kepanasan sebab atap gedungnya dibuat asri
dan sejuk dengan penataan tanaman hijau yang meneduhkan. Adapun menu andalan di Hause Rooftop Kitchen & Bar ini
ialah barbeque chicken pizza dan mushroom burger yang wajib kamu coba. Jika tertarik, langsung saja ke Lantai 6 Menara 2 MD
Place, tepatnya di Jl. Setiabudi Selatan No.7.
4. Jet Ski Cafe
Tempat nongkrong sekaligus tempat makan yang satu ini layak dicoba bagi kalian yang ingin mengajak pasangan. Sebab selain
menyajikan hidangan yang lezat, Jet Ski Cafe yang berada di Pantai Mutiara Blok R No.57, Pluit, Jakarta Utara ini juga
menyuguhkan pemandangan sunset yang menawan, eksotis, dan sangat romantis dinikmati saat senja. Karena itu juga, tempat makan
ini baru dibuka pada pukul 4 sore hari sampai pukul 12 malam.
5. Ocha & Bella
Tempat makan outdoor Ocha & Bella ini terletak di lobby Hotel Morissey Menteng dengan konsep tempat yang nyaman dan sangat
luas. Menawarkan konsep lighting yang oke banget, kalian pun bisa menjadikannya sebagai spot foto OOTD layaknya generasi
milenial seperti sekarang ini. Tempat makan outdoor ini memiliki mini garden dengan konsep penataan yang manis dan cantik
sekali. Untuk menunya sendiri, kamu bisa menyantap berbagai menu pizza lezat.
Bagaimana, kalian tertarik mencoba tempat makan ngehits seperti di atas? Jika tertarik, kamu bisa mencari info lengkapnya sekarang
juga di Traveloka! [Adv
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