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Singgah di Pulau Bali seakan ingin menciptakan cerita tersendiri, 
dari segi suasana, budaya, hingga makanan yang berbeda dari 
biasanya. Untuk yang terakhir memang merupakan hal wajib 
dilakukan saat melakukan perjalanan wisata. Kali ini kami diberi 
kesempatan untuk datang ke Terash Cafe di Komaneka Resort 
at Tanggayuda.

Jangan pernah berpikir bahwa anda akan menyantap masakan di 
dalam sebuah gedung, dikelilingi tembok dengan suasana yang 
monoton. Dari namanya saja kita dapat menebak suasana seperti 
apa yang ditawarkan. Anda seperti berada di beranda rumah 
dengan pemandangan yang asli mengejawantahkan keindahan 
secara harfiah. Inilah yang menjadi daya tarik. Panorama alam 
dengan menonjolkan bangunan bergaya khas tradisional Bali 
berlatar belakang suasana persawahan yang asri membuat 
makan pagi, siang, dan malam anda menjadi berkesan

Ditemani semilir angin yang berhembus, begitu duduk di depan 
meja para staf dengan sigap akan melayani segala kebutuhan 
anda layaknya di hotel berbintang lima. Kali itu kami mencoba 
makanan pembuka yang lumayan berat berupa Gado-gado 
dan Soto Ayam Kudus dari menu Warung Kudus. Terkesan 
biasa, tetapi bentuk seperti roll dengan bumbu kacang spesial 
dan penyajian mewah ala Komaneka membuat menu awal ini 
menjadi berbeda.

Catatan, jangan pernah melewatkan menu Crispy Duck yang 
renyah sekaligus empuk dalam sekali gigitan. Ini merupakan 
andalan yang rasanya sangat menakjubkan. Hasil racikan koki 
handal, dilengkapi dengan sayur urap dan sambel khas Bali 
pastinya membuat ketagihan dan selalu menjadi makanan wajib 
pesan di sini.

Tibalah saatnya di hidangan penutup. Meski perut sudah mulai 
terisi penuh, tampilan bentuk dan berbagai warna dari makanan 
akhir ini tentu tak kuasa untuk ditolak. Passion Fruit Parfait yang 
merupakan percampuran dari sabayon dan berbagai buah-
buahan, Wingko Green Tea, serta deretan menu lainnya yang 
wajib anda coba.
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