Tetap Hikmat Menyantap Makanan Sehat di Wisata Halal Batam

Wisata halal adalah wisata berbasis syariah yang akan membuat turis muslim nyaman
selama menjelajahi suatu kota. Negara yang terkenal dengan wisata macam ini adalah
Malaysia. Namun tak perlu jauh-jauh ke luar negeri karena Indonesia juga punya wisata
halal, yaitu di Batam.
Selain Jakarta, pulau kecil ini juga mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama
dalam hal teknologi dan pariwisata. Lokasi Batam, yang strategis membuatnya banyak
disinggahi kapal asing dan dijadikan tempat pengembangan teknologi dunia seperti lampu
dan studio animasi.
Batam terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Di sini, harga sefaood tidak semahal
di Pulau Jawa karena memang merupakan komoditas utamanya. Selain itu ada juga
tempat makan yang sudah mengantongi sertifikat halal sehingga memudahkan Anda
mencari makanan sehat. Berikut daftar tempat makan halal di Batam, simak yuk!
Resto Nusantara
Tempat makan ini berlokasi di Jalan Engku Putri No. 8A. Tempatnya berseberangan
dengan Masjid Agung Batam sehingga Anda bisa langsung menunaikan ibadah setelah
bersantap di sini. Makanan yang ditawarkan adalah aneka masakan Padang dengan cita
rasa gurih khas tanah Sumatra.
Masakan India dan Turki

Sebagian penduduk batam adalah pendatang dari kota dan negara lain. Jadi jangan heran
kalau selain masakan asli Indonesia, di sana juga banyak ditemui makanan luar negeri
seperti India dan Turki. Masakan khas kedua negara ini jarang sekali mengandung daging
dan lemak karena sebagian besar terbuat dari sayuran. Rempah-rempahnya yang medok
memang tidak begitu familiar di lidah orang Indonesia. Tapi percaya deh, Anda wajib coba
aneka masakan India dan Turki yang ada di Batam.
Selain kuliner, wisata halal Batam juga mengajak para turis untuk singgah sebentar di
pusat busana muslim. Bagi yang hobi belanja, Khazanah Plaza adalah surga yang tidak
boleh dilewatkan. Berbagai macam desain baju muslim ada di sini. Anda bebas mau pilih
yang mana asal jangan lupa membayarnya di kasir ya! Selamat berwisata.
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