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layouter: nur

PULANG kam-
pung ke arah sela-
tan, kami sarankan
singgah di Madiun.
Kota Brem ini me-
nyimpan aneka ku-
liner yang tak kalah
dahsyatnya jika di-
bandingkan daerah
lain. Sebut salah
satunya, pecel.

Sajian pecel di Ma-
diun dengan gam-
pang bisa dijumpai di
sepanjang Jl S Par-
man (depan Carrefour), seputaran
Pasar Sleko atau di jalur utama
pusat kota menuju Ponorogo.

Sementara kalau singgah di Kota
Reog, bukan hanya sate ayam yang
bisa menjadi pilihan menu Anda.
Ada sajian bothok ayam yang lain
cita rasanya. Masyarakat sekitar
menyebutnya garang asem.

Kalau berminat, silahkan mampir
di Toko Surya atau Kenil, keduanya
sama-sama terletak di Jl Soekarno
Hatta Ponorogo (*)
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TORON (mudik) ke Sumenep, sebelum tiba di rumah
bisa istirahat lebih dulu di Pamekasan. Kenapa memilih
kota ini? Karena lokasinya relatif masih di tengah,
sekitar 80 km dari Jembatan Suramadu.

Selain itu, di kota ini juga ada beberapa tempat
istirahat yang nyaman. Tak hanya untuk istirahat
melepas lelah, tapi juga untuk menikmati kulinernya.

Kami rekomendasikan sajian kaldu. Kaldu adalah
makanan khas Pulau Madura, khususnya daerah Su-
menep, Pamekasan, dan sebagian kecil Sampang.

Kaldu adalah sajian makanan�komplit�siap�santap,
layaknya� rawon�atau�soto. Yang dijadikan�kaldu�ada-
lah�kikil, ataupun�kokot�(kaki�sapi). Kemudian dima-
sukkan�juga�kacang�hijau dan lontong.

Salah satu tempat makan yang menjual sajian ini
adalah Warung�Kaldu Anda. Lokasinya di Jl Pintu
Gerbang nomor 46 Pamekasan. (*)

Lodho Bikin Ketagihan
TULUNGAGUNG atau Trenggalek dikenal mela-

hirkan sajian ayam lodho. Kuliner berbahan dasar ayam
kampung yang dibakar lalu dibumbui santan dengan
cita rasa gurih dan pedas ini, sangat nikmat disantap
bersama nasi gurih dan urap.

Kami rekomendasikan Warung Lodho Pak Yusuf jika
Anda kebetulan mudik ke arah Tulungagung atau
Trenggalek. Ciri khas lodho di tempat ini adalah takaran
bumbunya yang pas. Kuah santannya tidak terlalu kental,
sehingga tidak neg jika menyantapnya dalam jumlah
banyak. Warung milik Pak Yusuf ini juga nyaman untuk
beristirahat, karena tempat parkirnya luas, fasilitasnya
lumayan lengkap dan gampang dijangkau. Lokasinya di
Jl Raya Desa Kedung Lurah, Kecamatan Pogolan,
Trenggalek. Dijamin tidak akan menyesal! (*)
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KEMANA Anda sekeluarga akan mudik pada Lebaran 1433 H ini? Membawa bekal sendiri
selama perjalanan mudik, tentu keputusan yang bijaksana. Karena kita tidak perlu mengeluarkan
biaya besar untuk njajan. Namun, tak salah juga jika sambil pulang icip kuliner khas kota yang
kita lalui. Toh, itu hanya dilakukan setahun sekali. Itung-itung mudik sambil wisata kuliner.
Kami merekomendasikan sejumlah warung, depot atau restoran yang pas untuk disinggahi.
Selamat berwisata kuliner! (*)
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TULUNGAGUNG - TRENGGALEK

�����  LODHO

MUDIK SAMBIL
WISATA KULINER

Kare Rajungan Bikin Doyan
SEBELUM tiba di Bojonegoro, tak

salah jika Anda singgah istirahat di
Tuban. Hentikan kendaraan Anda di
Warung Manunggal Jaya yang terletak
di Jl Manunggal.

Di warung milik Ibu Ismoe itu, pesan
lah kare rajungan. Jika Anda maupun
keluarga penyuka kuliner seafood,
dijamin lidah Anda akan termanjakan.
Karena rajungan di warung yang sudah
berdiri sejak tahun 1980-an ini dikenal
ciamik.

Tapi kalau di warung ini kebetulan
sudah habis, kami rekomendasikan kare
rajungan di RM Joglo di Jl Manunggal,
Karunia Dewi di kawasan Medengan,
dan Warung Wahyu Utama di sekitar
Markas Kepolisian Resor Tuban. (*)
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