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Kota Bogor terus mempercantik kotanya, mulai dari dibangunnya
sejumlah fasilitas publik kekinian, pedestrian yang indah
hingga menjamurnya tempat-tempat kuliner instagramble. Salah
satunya Love Garden Resto & Cafe Bogor, cafe yang mengusung
konsep garden ini berada di pusat Kota Bogor yakni di Jalan
Veteran nomor 66, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor
Tengah Kota Bogor.
Hanya 5 menit dari Kebun Raya Bogor (KRB) dan Istana Bogor,
serta 5 menit dari stasiun Bogor, membuat cafe ini menjadi
pilihan wisatawan lokal saat berkunjung ke kota hujan ini.
Selain jarak yang cukup dekat dan berada di kawasan strategis,
harga makanan dan minumannya pun ramah di kantong. Anda tak
perlu takut, kantung anda jebol saat menikmati menu di cafe
ini. Bayangkan saja, harga makanan dan minumannya mulai dari

harga 10 ribu.
Menurut GM Love Garden Resto & Cafe, Sulabh B Daryanani,
memang konsep tempat makan ini rasa bintang 5 harga bintang 3.
Jadi meskipun tempatnya mewah dan instagramble, bukan berarti
harga makanan dan minumannya mahal.
“Jangan selalu melihat dari sampulnya, tapi lihat dahulu isi
dari bukunya. Tempat kami nyaman dengan lebih terbuka dan
sangat asri, ada taman indah Instragramable. Parkir kami
sangat luas di dalam bisa menampung 50 mobil dan ada kantungkantung parkir di sekitar resto yang bisa digunakan,” ungkap
Sulabh.
Sulabh menambahkan, makanan dan minuman di restonya ini mulai
harga sampai . Untuk makanan yang paling favorit di Love
Garden Resto & Cafe Bogor sendiri yaitu Nasi Jeruk Bambu Sei
Sapi, Tongseng Kambing dan Ayam Goreng Kremes.
“Untuk minuman favoritnya ada Berrys Mojito, Watermelon Blast
dan Ice Coffee Balls. Selain makanan yang disebutkan, kami
juga mempunyai banyak paket event dengan harga mulai dari ,”
tuturnya.
Sulabh memaparkan, sejak dibuka 8 Januari 2021, Love Garden
Resto & Cafe Bogor ini mengusung tema garden, sehingga resto
ini dihiasi beberapa tanaman dan unsur romantis yang
ditampilkan. Mulai dari tanaman hijau dan bunga, ditambah lagi
ornamen-ornamen berbentuk love dengan view sungai legendaris
yang melintasi Kota Bogor yaitu Sungai Cisadane.
“Love Garden Resto & Cafe Bogor ini juga sangat mengusung
family resto. Dengan bangunan yang luas dan sirkulasi udara
yang sangat bagus, tempat ini sangat cocok untuk bersantai
bersama keluarga atau pasangan sambil menikmati hidangan yang
disajikan. Mulai hidangan tradisional, asian hingga western,”
paparnya.
Ia membeberkan, selain di siang hari, resto ini sangat indah

saat malam hari dengan lampu-lampu yang menyala. Sangat
rekomended bagi keluarga dan pasangan. Kebanyakan tamu yang
datang kesini pada bawa keluarga mereka.
“Love Garden Resto & Cafe Bogor juga memiliki fasilitas berupa
tempat parkir yang luas dan aman, ruang vip, akses internet,
ruang ibadah (musola) resto lantai satu dan dua yang sangat
luas, serta taman dengan ornamen dan aksesoris yang sangat
instagramable. Selain itu yang perlu diketahui kami ramah
disabilitas bahkan hingga ke lantai atas. Kami juga ramah
untuk anak ada yang ,” bebernya.
Sulabh menerangkan, Love Garden Resto & Cafe Bogor sangat
cocok untuk dipakai untuk acara nikahan, lamaran, ulang tahun,
arisan, reuni dan lainnya. Kapasitas untuk acara dapat
menampung 300 orang untuk duduk dan 500 orang dengan standing.
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