Mencicipi Beragam Sosis di Rumah Sosis Bandung

Belum punya rencana liburan kemana weekend ini? Yuk kunjungi Rumah Sosis Bandung
yang ada di jalan Dr Setiabudi nomer 259, Bandung. Tidak hanya menyajikan berbagai
menu sosis, tapi tempat ini juga cocok dijadikan tujuan wisata keluarga, karena
menyediakan aneka wahana permainan seperti ATV dan kolam renang.
Kembali ke menu makanan ya, sosis yang dijual oleh Rumah Sosis Bandung ini
merupakan buatan tangan sendiri, sehingga kesehatan dan kesegarannya terjamin. Selain
itu, rasanya yang unik dan tanpa bahan pengawet menjadi ciri khas sosis buatan Rumah
Sosis Bandung. Penasaran dengan menu olahan sosis di tempat ini? Cicipi beberapa
makanan berikut ini ya.
Mega Sausage
Dari 70 menu olahan sosis yang ditawarkan, Mega Sausage menjadi andalan di Rumah
Sosis Bandung. Tidak perlu menunggu lama, tampilan sosis yang panjangnya mencapai
40 cm ini dijamin membuat Anda terpana. Teksturnya yang padat dan masih berasa
daging, lebih lezat ditemani saus barbeque, mayonnaise, serta salad segar. Harganya pun
tergolong terjangkau, hanya 68 ribu rupiah. Hidangan yang mengandung 143 kalori setiap
1,5 ons penyajian ini paling cocok dinikmati bersama keluarga.
Special Grilled Sausage
Untuk memanjakan perut yang mulai keroncongan, Anda dapat memesan signature dish

dari Rumah Sosis Bandung ini, yaitu Special Grilled Sausage. Hidangan ini terdiri dari dua
potong sosis berukuran besar yang disajikan dengan mashed potato sebagai pendamping,
plus saus nanas yang bikin cita rasanya patut diacungi jempol. Kandungan kalori yang
disediakan secangkir mashed potato sebesar 210 kalori, cukup memberikan tenaga untuk
menemani si Kecil bermain, berenang, atau menjelajah area Rumah Sosis Bandung yang
cukup luas.
Omelette
Untuk menu yang satu ini, sosisnya bersembunyi di selimut telur berukuran jumbo, tidak
lupa disajikan dengan french fries dan salad segar. Di sini kentang gorengnya juara lho,
tidak seperti yang dijual di pasaran, karena bumbunya gurih dan tetap renyah. Satu porsi
penyajian omelette dapat memberikan 93 kalori, sedangkan dalam 1 ons kentang goreng
mengandung 89 kalori. Asupan nutrisi sebanyak itu akan memberikan energi pada Anda
untuk berbelanja souvenir yang imut dan lucu-lucu.
Selain menikmati aneka sajian berbahan sosis, bisa juga lho membawa pulang sosis
homemade yang dibanderol 50-70 ribu per paknya. Ayo kunjungi Rumah Sosis Bandung
yang buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam ini ya.
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