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MANDARIN ORIENTAL, JAKARTA MENYAMBUT MUSIM PANAS DENGAN
PELUNCURAN MANDARIN ORIENTAL, JAKARTA SHOP

Jakarta, 13 July 2020 – Untuk menyambut musim panas, Mandarin Oriental, Jakarta
menawarkan sejumlah minuman dan santapan yang menarik untuk tamu dan keluarga.
Para tamu dapat menikmati akses mudah secara online dengan pengantaran catering untuk
kenyamanan berbelanja dari rumah. Dengan peluncuran online shop yang diakses melalui
website Mandarin Oriental, Jakarta, kue, coklat hingga kotak bento saat ini tersedia secara online.
Kunjungi online shop melalui https://jakarta.mandarinorientalshop.com dan pilih Shop MO.
Disiapkan oleh barista hotel, MO Kopi adalah tambahan baru dengan empat pilihan yaitu Cold
Brew Americano yang ‘berenergi’, Cold Brew Creamy Coffee yang ‘menambah semangat’, Cold
Brew Pandan Latte yang ‘menyegarkan’ dan Cold Brew Soy Latte yang ‘menyenangkan’.
Empat pilihan kopi lezat ini dating dalam dua ukuran: 500ml dengan harga IDR 58,000net dan
1000ml di IDR 98,000net. Agar lebih nikmat, MO Kopi lebih baik dalam keadaan dingin dan
dikonsumsi segera.
Menyusul Mooncake khas Li Feng tahun lalu, Mandarin Oriental, Jakarta Kembali
mempersembahkannya dengan rasa yang mengikuti resep tradisional yang dibuat khusus
sehingga nikmat dengan kulit yang garing dan isian pasta lotus putih yang lembut.
Dengan pilihan tujuh rasa yang lezat untuk dinikmati, White Lotus Single Egg Yolk, Charcoal
Black Sesame Single Egg Yolk, Red Lotus, Red Bean, Pandan, Durian dan Tiramisu Oreo, para
tamu dapat berbagi kehangatan festival Mid-Autumn bersama teman dan keluarga.
Setiap kotak mooncake dari Li Feng dapat ditambahkan logo atau inisial perusahaan. Mooncake
legendaris ini akan tersedia di Mandarin Cake Shop mulai 1 Agustus 2020 dengan harga IDR
150.000++ per buah, IDR 398,000++ untuk satu kotak isi dua buah, dan IDR 748,000++ untuk
satu kotak berisi 4 buah mooncake.

Mengenai Mandarin Oriental, Jakarta
Setelah menjalani renovasi secara menyeluruh pada tahun 2009, Mandarin Oriental, Jakarta telah
mereposisikan diri sebagai hotel termewah dan kontemporer di Jakarta. Terletak di jantung kota,
hotel ini menjadi sebuah oase mewah pada abad ke-21 dengan 272 kamar tamu yang luas,
termasuk 24 suite. Mandarin Oriental, Jakarta telah meraih berbagai penghargaan bergengsi serta
memenangkan konsep disain restoran dan bar yang kini menjadi tempat pertemuan pilihan bagi
tamu hotel dan masyarakat setempat. Ruang acara dan pertemuan yang sepenuhnya didesain
ulang siap memfasilitasi perjamuan serta menjadi tempat terbaik bagi kegiatan bisnis dan sosial.
Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan kunjungi www.mandarinoriental.com/jakarta.
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