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MY LOVE SUNDUNBU 

 

 

kalo membahas masakan korea, favorite saya adalah sundunbu. Masakan berkuah yang berisi 
tahu putih dan hidangan seafood dalam satu tempat. Kuahnya yang berwarna merah mempunyai 
rasa asam pedas. Makanan ini termasuk makanan yang dimakan saat panas. Lumayan membuat 
lidah sedikit sakit tapi tak pernah membuat saya kapok. Malah membuat saya pengen lagi dan 
lagi. Kesan pertama saya untuk masakan korea bumbunya benar-benar kuat namun pas di lidah. 

Untuk resto yang menyediakan masakan ini ada tiga tempat yang bisa saya rekomendasikan. 

1. Daebak fan cafe 

 

resto yang terletak di jalan Margonda Depok ini terbilang cukup murah di banding yang lain. 
Tempatnya yang sedikit meremang dan ada televisi 40" yang selalu menampilkan acara-acara 
korea cocok buat hang out bareng teman-teman dan pacar. Dijamin tidak menguras dompet. 
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Penyajian makanannya lumayan ala negeri korea. Nasi disajikan dengan mangkok alumunium 
putih beserta tutupnya. Dengan sumpit aluminium putih dan sendok khas negeri ginseng yang 
lumayan besar dibandingkan sendok kita pada dasarnya. 

Untuk rasa lumayan pas dengan lidah Indonesia. Bahannya tidak terlalu kuat seperti resto korea 
pada umumnya. 

2. Cozy and friends 

Resto ini adalah resto pertama yang mengenalkan saya dengan masakan korea. Resto yang 
sekarang berada di Ground floor Gandaria City ini identik dengan kafe mini korea. Di 
dindingnya  banyak hiasan yang berbau korea. 

Dengan harga yang rata-rata mereka menyediakan menu korea yang lumayan enak. Untuk 
penyajiannya mereka juga menggunakan mangkok aluminium putih dan tutupnya untuk nasi. 
Alat makannya sama, sumpit aluminium putih dan sendok yang besar. 

3. Han Gang resto 

Resto yang terletak di lantai empat mall Taman Anggrek ini bisa terbilang cukup mahal. Dengan 
suasana resto yang mewah mereka menyajikan menu yang berbeda. 

Saat kita memesan masakan kita akan langsung di sambut dengan makanan pembuka atau biasa 
disebut bonchon. 
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Baru kita disambut dengan menu yang kita pesan. Seperti saya yang sangat suka sundunbu. 

 

Han Gang sendiri walaupun termasuk resto yang cukup mahal yang menyediakan bonchon, 
mereka menampilkan alat makan yang biasa saja. 

Nasi disajikan dengan mangkuk biasa dan sumpit pun hanya sumpit kayu yang biasa kita 
temukan saat makan mie ayam. Namun sendoknya sama dengan resto yang lain berbentuk besar 
dari sendok yang biasanya. Mungkin ini memang ciri khas korea. 

Sundunbu di Han Gang resto beda dengan resto yang lain. Kalau di resto yang lain untuk kimchi 
tidak di campur dengan sundunbu. Kalau di Han Gang resto di campur dengan sundunbu. 
Mungkin karena di bonchon selalu ada kimchi. 

Soal rasa jangan ditanya. Seperti kata pepatah harga mempengaruhi kualitas. Jadi silahkan dipilih 
menurut dompet teman-teman yach. 

 


