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liburan selalu menjadi momentum 

menyenangkan bagi kita dan keluarga. 

saatnya pergi bersama si buah hati dan 

menghabiskan waktu bersama. ke mana 

agenda anda?

Mengisi liburan tak melulu harus pergi ke luar 

kota. Bisa pula diisi dengan kegiatan-kegiatan asyik 

di rumah dan tempat rekreasi sekitar. Bermain inline 

skate, membaca cerita, bahkan pergi ke mall pun bisa 

sangat menyenangkan! Di Metropolitan Mall Bekasi 

misalnya. Tenant-tenant kami memiliki banyak koleksi 

busana terbaru yang cocok dan nyaman untuk Anda 

dan si buah hati. Tak hanya itu, beragam mainan 

edukatif dan modern juga tersedia dengan harga 

bersahabat. 

Dengan suasana belanja yang nyaman untuk 

semua anggota keluarga, Metropolitan Mall Bekasi 

siap memberikan hiburan rekreasi untuk mommy dan 

sang jagoannya. Yuk dampingi si kecil bermain dan 

berkreasi. Time to explore more.
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ExploreMore!



asyik berbelanja dengan busana santai 

bersama si kecil. padanan jaket keren juga!

Belanja Yuk…2
S

eorang ibu selalu menjadi 

ratu di hati anak lelakinya. 

ada kegembiraan tersendiri 

yang seolah menghadirkan 

kemesraan istimewa. 

saatnya ciptakan momentum spesial 

anda bersama jagoan tersayang. pilih 

baju, pilih mainan? semua bisa anda 

temukan di tenant metropolitan mall 

bekasi.  

si ganteng tetap bisa tampil 

formil tanpa menghilangkan 

kesan cute. padanan kemeja 

kotak-kotak dan celana senada 

bisa menjadi andalan. For you 

mommy, terusan bahan brokat 

akan membuatmu terlihat 

anggun. 

hey, little 
tough Guy!

cute 
Formal

bermain dengan si kecil

Frame

1
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anak
Kemeja:

Cartoon n Cartoon, lantai 2

Celana:
Cool kids, lantai 2

arlogi:
surya arloji, lantai 1

sepatu:
bata, lantai 2

Ibu
Dress:

minimal, lantai dasar

arloji:
Citra arloji, lantai 1

sepatu:
bata, lantai 2

anak
Jaket:

Cartoon n Cartoon, lantai 2

Kaos: 
Just For kids, lantai 2

Celana:
Cool kids, lantai 2

arloji:
surya arloji, lantai 1

sepatu:
bata, lantai 2

Ibu
Jaket: 

lee Cooper, lantai dasar

Dalaman: 
the executive, lantai dasar

Celana: 
logo Jeans, lantai dasar

sepatu: 
bata, lantai 2
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Story telling 
time43 menjelang  tidur bisa menjadi momen 

mesra anda bersama si buah hati. 

sembari menikmati dongeng, pastikan 

buah hati mengenakan busana yang 

nyaman.

Frame
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anak
atasan dan celana: 

Just For kids, lantai 2

Inline skate & Body Protector: 
gramedia, lantai 1

Ibu
Kemeja dan overall: 

logo Jeans, lantai dasar

anak
atasan dan celana: 

Just For kids, lantai 2

Ibu
Baju terusan: 

typoerror, lantai 2

Boneka, bantal,  buku cerita: 
gramedia, lantai 1

Waktunya maiiin… baju 

tanpa lengan sepertinya 

cocok untuk si ganteng 

bermain inline skate. Jangan 

lupa, lengkapi dengan 

body protector. mommy, 

pastikan memakai busana 

yang nyaman dan menyerap 

keringat ya!

let’s play



6saatnya menikmati 

waktu santai dengan 

padanan baju casual 

tapi trendi. tas 

simple bisa membuat 

penampilan anda makin 

chic.

Santai 
Sejenak

5

Frame

cuss, 
Berangkat!
ketika bermain dengan mobil 

barunya, jagoan terlihat aksi! 

Coba kemeja merah yang 

ceria ini. Jam gaya cocok juga 

lho! 
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outer dan dalaman: 
hava, lantai 2

Celana: 
logo Jeans, lantai dasar

Kalung: 
the executive, lantai dasar

sepatu: 
bata, lantai 2

Kemeja dan celana: 
Cool kids, lantai 2

 arloji: 
surya arloji, lantai 1

sepatu: 
bata, lantai 2

Mobil: 
kid Wish, lantai 1



8

Frame
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atasan dan celana: 
Cartoon n Cartoon, lantai 2

topi: 
Just For kids, lantai 2

sepatu: 
bata, lantai 2

atasan: 
logo Jeans, lantai dasar

Celana: 
hava, lantai 2

tas dan sepatu: 
bata, lantai 2
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7
Jangan kalah dengan si kecil ya 

mom… atasan dan bawahan ini 

bisa jadi andalan anda. pilih flat 

shoes dengan detail tali yang 

feminin. Chic kan…     

chic asyik Cuaca panas tak 

menghentikan lompatan si 

kecil untuk bermain. pastikan 

bahan baju yang digunakan 

nyaman. model sandal gunung 

dan topi bisa jadi pelengkap 

ciamik!

let’s Jump!



9 10menemani jagoan kecil, mommy 

harus tetap terlihat stylish. 

kemeja model panjang, berpadu 

jeans membantu gerak anda 

tetap bebas.

pretty Free

Frame
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Kemeja: 
the executive, lantai dasar

Kalung: 
minimal, lantai dasar

sepatu: 
bata, lantai 2

cool Boy
biarkan si ganteng 

bereksplorasi. saat bermain 

dengan motor keren, lengkapi 

gayanya dengan jaket dan 

kacamata funky. roar! Cool 

boy!

Jaket, celana, dan kacamata: 
Cool kids, lantai 2

Kaos: 
Just For kids, lantai 2

sepatu: 
bata, lantai 2

Motor: 
kid Wish, lantai 1
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11 12
Frame

hot mommy 
perpaduan outer, dalaman, 

dan hot pants membuat 

mommy tetap nyaman 

rekreasi dengan si buah hati. 

sst.. terlihat seksi dan aksi! 

membaca tak hanya menambah 

pengetahuan, tetapi juga 

mengasyikkan. agar lebih asyik 

menjelajah dunia melalui buku 

pastikan ia memakai busana yang 

nyaman.

Be creative!

Kaos: 
Just For kids, lantai 2

Celana: 
Cool kids, lantai 2

sepatu: 
bata, lantai 2

Buku cerita, boneka, bantal: 
gramedia, lantai 1

outer: 
hava, lantai 2

Dalaman dan celana: 
logo Jeans, lantai dasar

Kalung: 
the executive, lantai dasar
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S
epatu dan tas ibarat 

pasangan yang 

sulit dipisahkan dari 

wanita. selain model 

yang stylish dan up 

to date, rasa nyaman adalah 

salah satu faktor yang menjadi 

bahan pertimbangan sebelum 

memutuskan untuk memboyong 

dua item ini ke rumah. 

idealnya, memilih tas selalu 

disesuaikan dengan sepatu. bisa 

dilihat dari warna, motif atau 

modelnya. bingung memilih? 

Jangan khawatir, di marie 

Claire para kaum hawa dapat 

melakukannya dengan nyaman. 

ruang pamernya luas dengan 

kaca-kaca yang akan membantu 

anda memilih barang yang 

diinginkan. tim marie Claire 

juga siap menjadi teman yang 

menyenangkan dalam memilih 

produk.

semua koleksi barang yang 

dihadirkan diproduksi dari bahan 

StYle & ShOp

Proses pembuatan dijaga 
rapi dan sempurna. 
Produk anyar setiap 

bulan.

MaRIe CLaIRe

Berburu 
koleksi Baru

Rp 499.900
tas

Rp 599.900
tas

berkualitas. proses pembuatan 

dijaga rapi dan sempurna 

pengerjaannya. semua dilakukan 

demi memberikan produk 

dengan kualitas terbaik yang 

dapat memuaskan tak hanya 

dari sisi model yang up to 

date, tetapi juga memberikan 

kenyamanan bagi setiap 

penggunanya.

setiap bulannya marie Claire 

selalu mempunyai koleksi baru 

untuk diburu! di mei, tema yang 

diangkat adalah black and gold 

dan What a stud. koleksi sepatu 

high heels, wedges, flat shoes, 

tas, dan dompet didominasi 

warna-warna hitam dan emas. 

sementara modelnya dirancang 

khusus menyesuaikan gaya 

hidup wanita kekinian. 

tak sabar mengunjungi 

outletnya nih… sst…selalu 

ada promo menarik di setiap 

bulannya lho! yuk segera 

melangkah ke marie Claire 

metropolitan mall bekasi lantai 

dasar. 

Rp 449.900
high heels

Rp 499.900
sneakers stylish
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a
pa agendamu 

sore ini? ngopi 

cantik yuk di 

host Coffee, 

café baru 

horison ultima bekasi yang 

mengusung konsep vintage. 

nuansa itu dibangun 

melalui desain interior yang 

dihadirkannya. Furniture yang 

digunakan adalah koleksi 

classic authentic yang berasal 

dari tahun 1926-1980-an. di 

dindingnya  dipajang ornamen-

ornamen klasik lainnya. mulai 

dari poster, lampu, telepon, dan 

kamera semua bermodel klasik. 

tempat pas untuk anda yang 

ingin mengabadikannya dalam 

jepretan kamera, atau yang kini 

istilah kerennya instagenic. 

sesuai namanya, menu yang 

wajib dicoba adalah berbagai 

jenis kopi yang disajikan. salah 

satu andalannya adalah V60. 

menggunakan metode long 

teapot sehingga menghasilkan 

aroma kopi yang harum dan 

nikmat. menyeruputnya bersama 

dengan pastry lezat menggoda 

tentu akan menjadi pengalaman 

sore yang menyenangkan. 

penasaran? yuk cek 

foto tempat dan menu serta 

promo-promo yang sedang 

berlangsung di akun twitter dan 

instagram resmi 

@hostcoffeeindonesia dan like 

fanpage “horison ultima bekasi” 

untuk update infonya. 

Mengusung konsep klasik. 
V60, harus dicoba.

Host CoFFee 
HoRIson ULtIMa 

BeKasI 

ngopi Vintage

Butuh kulkas? Dapatkan di 
electronic City, Lantai 1

p
ernah membuka 

pintu kulkas dan 

mencium bau tak 

sedap dari bahan-

bahan makanan 

yang sudah kadaluarsa? Well, ini 

tidak akan terjadi lagi di dapur 

berkat samsung Family hub.

kecanggihan perangkat 

teknologi yang ditanamkan 

langsung terlihat dari wajahnya. 

layar 21,5 inci full hd menempel 

di sisi luar pintu. bekerja bak 

smartphone, memungkinkan 

konsumen berinteraksi secara 

langsung menggunakan layar 

sentuh untuk mengakses 

beragam fitur dan informasi. 

mulai dari reminder yang bisa 

untuk menulis catatan, melihat 

resep masakan, memajang foto, 

technO

hingga menyetel musik. 

kerennya lagi, pemilik dapat 

memantau kondisi kulkasnya 

di manapun berada. lemari 

es pintar ini dapat terhubung 

dengan smartphone samsung 

yang sudah teregistrasi 

sebelumnya. dengan begitu, 

akan memudahkan anda saat 

berbelanja. Cukup satu sentuhan, 

dan anda bisa melihat 

langsung apa saja bahan 

yang perlu dibeli atau 

sudah kadaluarsa, bahkan 

mencegah pembelian 

barang yang terlewat. 

hmm…kira-kira kapan ya akan 

dijual di indonesia.   

Menerapkan teknologi 
terkini. Mengakses 

beragam informasi terkait 
ketersediaan bahan dalam 

kulkas.

saMsUng FaMILY HUB

ugh, 
canggih!

StYle & ShOp
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m
emahami 

kebutuhan 

setiap 

anggota 

keluarga 

dari konsumen tercintanya, 

metropolitan mall bekasi 

menghadirkan nursery 

room yang di-support oleh 

pigeon. konsep baru lebih 

menyenangkan, fasilitasnya 

memanjakan. tujuannya 

memudahkan para ibu menyusui 

atau mengganti popok buah hati.

berlokasi di area Funworld 

metmall bekasi lantai 3, ruangan 

ini dilengkapi dengan baby 

FlaSh

Konsep lebih 
menyenangkan. Berbagai 

produk Pigeon dapat 
digunakan gratis.

nURseRY RooM 
MetRoPoLItan MaLL 

BeKasI

memanjakan 
Bayi

tuffel atau tempat mengganti 

popok, wastafel, dan 3 ruangan 

menyusui. berita menyenangkan 

untuk para ibu adalah di ruangan 

ini tersedia berbagai produk dari 

pigeon yang bisa digunakan 

secara gratis hanya dengan 

menghubungi customer service 

metropolitan mall bekasi di 

metland gallery lantai 3. 

untuk para mommies, yuk 

ikutan kompetisi foto pigeon. 

Cukup upload foto ceria buah 

hati anda di nursery room 

pigeon di instagram @pigeon_

baby_indonesia dan hashtag 

#nurseryroompigeonmetmallbekasi. 

tunjukkan foto yang telah 

diupload ke customer service 

di metland gallery lantai 3. ada 

hadiah menarik mommy! 

p
t metropolitan 

land (metland) 

memberikan 

kejutan istimewa 

untuk konsumen 

setianya. apresiasi ini diberikan 

melalui pengundian metland 

Card Vaganza 2017. bertempat di 

grand metropolitan bekasi, acara 

tersebut dihadiri oleh jajaran 

direksi metland dan dimeriahkan 

penampilan penyanyi nola, be3. 

total ada 587 nomor undian 

yang turut berpartisipasi dalam 

pengundian kali ini. para peserta 

memperebutkan beragam hadiah 

587 nomor undian turut 
berpartisipasi. Sistem baru 

lebih menguntungkan 
diberlakukan di 2017.

PengUnDIan MetLanD 
CaRD Vaganza 2017

teristimewa 
untuk 

konsumen

menarik yang telah disiapkan, 

seperti voucher belanja metland 

masing-masing senilai rp 500 

ribu, voucher menginap di 

horison seminyak bali, tV led 

32 inch, gadget samsung s7, 

motor yamaha mio, dan mobil 

honda mobilio. 

hingga kini, ada kurang lebih 

30.000 anggota metland Card. 

per 2017 diberlakukan sistem 

baru yang lebih menguntungkan. 

perhitungan perolehan 1 poin 

kini dimulai dari angka rp 100 

ribu untuk transaksi di unit 

komersil. sementara untuk hotel 

dan residential rp 50 ribu akan 

dihitung 1 poin. inilah salah satu 

persembahan teristimewa dari 

metland untuk konsumennya.
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Rp 595.000
inline skate

Rp 129.500
helm

Rp 169.000
body protector

Rp 595.000
inline skate

Rp 129.500
helm

Rp 149.000
body protector

Roda

roda lebih besar untuk kecepatan, roda lebih keras untuk 

memberi daya tahan lebih. diameter roda inline skate 

berkisar 56 mm-100 mm. semakin kecil roda, maka inline 

skate akan lebih stabil dan lebih mudah bermanuver.

Durometer

durometer mengacu pada 

kekerasan roda. skala 

berkisar dari 1-100, dengan 

angka paling tinggi yang 

paling keras. 78a 

dianggap roda 

lunak yang 

memberikan 

kenyamanan 

saat digunakan di 

permukaan kasar tapi 

akan aus lebih cepat. sementara 82a 

dan 88a dianggap roda keras yang lebih 

tahan lama. dirancang untuk agresif 

inline skating di permukaan halus.

Rem

hampir semua 

rem ditemukan 

di belakang 

roda paling 

belakang. rem 

jenis ini dikenal 

sebagai rem 

tumit. namun 

beberapa inline 

skate tidak 

memiliki rem. 

Inline Skate Uppers

bagian atas skate terbuat baik dari cangkang keras 

yang mirip dengan sepatu ski, atau bahan lembut 

yang menyerupai sepatu hiking. Cangkang keras 

menawarkan perlindungan terbaik, tapi bahan lembut 

dianggap lebih ringan dan dirancang untuk kinerja 

yang lebih baik.

Yuk meluncur!

Bermanfaat untuk 
kesehatan. Yuk kenali 
beberapa bagian dari 
sepatu roda yang perlu 
kita ketahui.

SpOrt
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s
elain membawa rasa 

gembira, bersepatu 

roda memiliki banyak 

manfaat kesehatan 

bagi pemainnya. hal mendasar 

adalah melatih keseimbangan 

dan membuat lutut lebih kuat.  

ingin membeli inline skate? 

pilih ukuran yang sama dengan 

sepatu biasa. namun untuk 

yang memakai sepatu ukuran 

setengah, dianjurkan membeli 

skate dengan ukuran lebih 

besar

sebelum main, ada 

beberapa hal yang perlu kita 

ketahui tentang bagian-bagian 

dari sepatu roda. simak ya...

Barang dapat 
diperoleh di 
gramedia, Lantai 1
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P
edal gas lightning 

mcQueen ditekan dalam-

dalam! asap knalpot 

mengepul kencang, tak 

kalah dengan suara mesin yang 

menderu mengiringi angka rpm 

yang terus naik! 

Ciiiittt…ciiittt… tiba-tiba masalah 

terjadi. mobil sport bernomor 95 

dengan aksen petir ini terpaksa 

menepi. ban belakangnya 

selip, mcQueen pun mengalami 

kecelakaan serius. bak menelan pil 

pahit, ia terpaksa keluar dari dunia 

yang sangat dicintainya, balap 

mobil. 

Kecelakaan serius berakibat fatal. Akankah kembali ke arena 
balap?

lightning mcQueen 
is Back!

CaRs 3

genre
adventure, animator, 

Comedy

sutradara
brian Fee

Penulis naskah 
robert l baird, 

gerson

Pengisi suara
owen Wilson

larry the Cable guy
bonnie

Cheech marin

sutradara
michael bay

Penulis naskah 
akiva goldsman, andrew barrer, 

lindsey beer, gabriel Ferrari, 
matt holloway, art marcum, Zak 

penn

Produser
tom desanto, akiva goldsman, 
don murphy, Clayton townsend

Bintang
mark Wahlberg, stanley 

tucci, isabela moner, Josh 
duhamel, tyrese gibson, John 

turturro, santiago Cabrera, 
laura haddock, anthony 

hopkins, liam garrigan, Jerrod 
Carmichael, mitch pileggi

Jangan sedih dulu, karena 

seorang montir muda yang 

cerdas siap membantunya 

kembali ke dunia balap. teknisi 

itu bernama Cruz ramirez.

bersama Cruz, mcQueen 

berambisi mengalahkan 

pebalap baru super cepat 

yang digadang-gadang akan 

menggantikan dirinya. si mobil 

merah ini yakin akan menang 

karena memiliki warisan dari 

hudson hornet. 

yup, lightning mcQueen is 

back! tonton bersama si jagoan 

yuk di XXi metropolitan mall 

bekasi lantai 2 pada Juni 2017.  

StOrY

megatron selalu menghantui 

kehidupan manusia serta 

optimus prime juga autobots 

lainnya. Walau pernah dikalahkan, 

tetapi bagian dari robot bengis  

itu selalu bisa kembali untuk 

membalas dendam.

kelanjutan kisah ini dirangkai 

kembali oleh rumah produksi 

paramount pictures dalam 

sekuel kelima transformers: 

The Last Knight. Dalam film 

yang rencananya akan dirilis 

pada Juni mendatang itu, sang 

sutradara, michael bay telah 

memperlihatkan wajah baru 

transformers melalui akun 

instagram pribadinya.

Oh no, 
megatron 
return!

dalam sekuel sebelumnya 

yang bertajuk transformers: 

age of extinction, optimus 

prime dan autobots melawan 

musuh utama manusia dan robot 

jahat pemburu hadiah bernama 

lockdown. di sela-sela perang, 

muncul robot baru bernama 

galvatron, yang dibuat dari sisa-

sisa dari megatron. namun ia 

berhasil melarikan diri. 

pada sekuel terbaru inilah, 

galvatron menjadi salah satu 

jalan kebangkitan megatron. Wah 

jadi penasaran! terutama karena 

ada beberapa tokoh baru yang 

diperankan oleh isabela moner, 

peter Cullen, dan allen phoenix. 

megatron return? ayo bantu 

optimus prime dan autobots 

untuk mengalahkannya di XXi 

metropolitan mall bekasi lantai 2!
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biji-bijan atau bumbu daun.

Croissant

salah satu roti terfavorit 

masyarakat indonesia saat 

ini. dikenal pertama kali di 

prancis. dibuat dari adonan 

puff pastry, sehingga renyah 

tetapi uniknya sangat empuk 

di dalam. seiring waktu, 

croissant disajikan dengan 

isi seperti ayam, tuna atau 

coklat. 

a
romanya 

menggoda 

menusuk 

hidung. ugh, 

sulit tidak 

menengok ke arah datangnya 

wangi tersebut. inilah yang 

terjadi saat kaki melangkah 

melewati sebuah toko roti 

dengan konsep open kitchen. 

beberapa tahun ini, 

hidangan roti yang dijual 

dengan konsep open 

kitchen menjadi tren. para 

pelanggan dapat melihat 

pembuatannya, bahkan 

menunggu roti yang baru 

matang untuk disantap. 

kita mengenal jenis-jenis 

roti dari berbagai belahan 

dunia. simak beberapa 

diantaranya:

Bagel

roti khas eropa timur 

(polandia). berbentuk seperti 

donat, tapi bagian dalam 

lebih padat. bisa dipadukan 

dengan krim coklat atau 

keju. adonannya sering 

ditambahkan kismis, bawang, 

Crolssant

Italian BreadsticksBagel

reStO

teman teh 
dan kopi

Panganan RotI

Toko dengan konsep open 
kitchen menjadi tren. Yuk 
mengenal jenis roti dari 
berbagai belahan dunia.

Italian Breadsticks

asalnya dari italia. sering 

disajikan sebagai snack 

pembuka bagi tamu yang 

datang. selain disajikan 

polos, adapula pilihan rasa 

seperti wijen, bawang, 

atau rempah dedaunan. 

teksturnya garing dan 

renyah, cocok disantap 

sebagai camilan karena tidak 

terlalu mengenyangkan.

Roti Prancis (Baguette)

roti tradisional prancis 

yang memiliki kulit keras. 

ibaratnya garing di luar, 

lembut di dalam. di bagian 

dalamnya banyak terdapat 

lubang-lubang. bentuknya 

unik, karena memiliki panjang 

sekitar setengah meter. 

biasanya disajikan dengan 

sup atau dipanggang lalu 

diberi aneka macam topping 

sesuai selera.

Muffin

ukurannya lebih mungil 

dari jenis-jenis roti lainnya. 

panganan yang dikenal 

dari inggris ini mempunyai 

tekstur lembut dan biasanya 

disajikan dengan cara 

dipanggang. bagi masyarakat 

inggris, muffin disantap 

dengan tambahan madu atau 

selai. teman teh atau kopi 

yang paling pas!

Roti Prancis (Baguette)

Muffin
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s
emerbak 

wanginya 

menusuk 

hidung. 

menggerakkan 

panca indera, menggugah 

perasaan ingin segera 

mencicipi. ketika digigit 

sempurna, ada potongan 

kacang-kacang walnut 

yang renyah dan lembutnya 

roti dengan yang manis. 

hmm… tak lama lelehan 

keju cair menyapa lidah dan 

membuatnya semakin menari. 

ini adalah salah satu roti 

andalan buatan tous les Jours 

yaitu Cream Cheese Walnut. 

dibuat di dapur yang berada 

tepat di belakang outletnya, 

roti ini pilihan yang tepat 

untuk menemani anda di kala 

pagi atau waktu senggang.

dapur yang bersih itu 

memang menjadi tempat 

produksi roti-roti lezat 

berkualitas. real Chocolate 

misalnya. koleksi terbaru dari 

tous les Jours ini menyajikan 

citarasa coklat sesungguhnya 

dalam setiap gigitan. mulai 

dari adonan roti hingga isinya 

dibuat dengan coklat.

adapula noir pizza. 

potongan daging yang terjaga 

kualitasnya menyembul di 

antara paprika dan onion, 

berselimut black olive. 

menyatu di atas roti berwarna 

Fresh From 
the Oven

toUs Les JoURs

Menyajikan roti dan kue 
dengan menu yang lengkap. 

Selalu segar setiap hari.

hitam menggoda yang 

dibuat dari tinta cumi. ugh, 

lezatnya…  

berkunjung ke outlet tous 

les Jours di metropolitan mall 

bekasi lantai dasar memang 

selalu menyenangkan. semua 

pilihan rotinya menyajikan 

kelezatan. 

selain roti di atas, 

Chocolate soboro (roti coklat 

dengan topping kacang 

crispy), Crispy apple raisin 

serta berbagai pilihan cake 

seperti tart Fresh Cream 

dan Freash Cream Cake juga 

menjadi sahabat lezat bagi 

lidah anda. Coba padukan 

dengan minuman oreo Choco 

Frappe, atau es bubble milk 

tea. perfecto…

semua dibuat dari bahan 

berkualitas di dapurnya yang 

bersih. Fresh from the oven.

reStO

Crispy apple Raisin

kulit luarnya terasa renyah, 

tetapi begitu gigitan 

sampai di bagian dalam 

akan menyapa kelembutan 

rotinya. padanan potongan 

buah apel dan kismis 

memberi citarasa manis 

yang segar.

Must try!
beberapa item yang anda 

harus coba. apa saja? 

redaksi majalah metmal 

memilihkannya untuk anda.

Fresh Cream Cake

Fresh cream dari susu 

yang lembut dan manis 

dengan fruit cocktail di 

dalam cake dan taburan 

buah segar sebagi 

topping.



t
ak ada 

yang paling 

menyenangkan 

daripada melihat 

keceriaan si kecil 

menjalani hari-harinya. senyum 

dan tawanya membawa 

kebahagiaan.

untuk menemani 

kesehariannya, si buah hati 

membutuhkan pakaian yang 

tak hanya stylish, tetapi juga 

harus nyaman dipakai. hal 

ini mengingat segudang 

kegiatan dan aktifnya si kecil 

bermain. Cartoon n Cartoon 

siap menjadi sahabat si kecil 

yang berusia 6 bulan hingga 

12 tahun.

tak hanya menjawab 

kebutuhan si kecil akan busana 

yang nyaman dipakai, tetapi 

juga menjadi teman bagi 

mommy untuk mewujudkan 

promo Spesial 
menanti
Menggunakan 100% katun 
pilihan. Menghadirkan 
koleksi terbaru Idul Fitri.

CaRtoon n CaRtoon

koleksi terbarunya untuk 

menyambut hari raya idul 

Fitri 1438h. modelnya ada 

beragam. mulai dari baju koko 

untuk si ganteng, hingga yang 

bermotif bunga-bunga untuk 

si cantik.

Warnanya didominasi 

kesan cerah. ini terinspirasi 

dari dari tren warna musim 

panas 2017. yuk ah lihat 

koleksi-koleksi menawannya di 

metmal bekasi lantai 2. promo 

spesial sudah menanti nih…

kiDS cOrner
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mimpi ‘mendandani’ buah hati 

tercinta agar terlihat stylish 

dan modern.  

Cartoon n Cartoon 

menggunakan bahan 100% 

katun pilihan. didukung 

oleh tenaga profesional 

dan mumpuni di bidangnya, 

semua koleksi busana Cartoon 

n Cartoon dijahit  dengan 

hati dan penuh ketelitian. 

tak perlu khawatir meski si 

buah hati aktif bermain dan 

setiap gerakannya kadang tak 

terduga. kualitas inilah yang 

membuat koleksi Cartoon 

n Cartoon awet dan tetap 

nyaman dipakai.

per april, Cartoon n 

Cartoon telah menyiapkan 

Jaket Rp 245.000
Kaos Rp 75.000
Jaket dan kaos

Rp 259.000
dress Cantik

Rp 149.900
koleksi idul Fitri

Rp 125.000
kemaja Formil
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Eits, barang yang satu ini pantang ketinggalan 

saat jalan-jalan. Seiring teknologi yang 

berkembang pesat, fitur-fitur di kamera pun kian 

canggih dengan tampilan yang semakin unik. Mau 

foto langsung jadi? Ada nih koleksinya… Beli ah…

OutFit chic

camera Works!Perlengkapan mandi dan obat-obatan menjadi 

barang yang tak boleh luput dari daftar 

bawaan saat travelling ke mana pun. Agar tidak 

berantakan dan membuat basah perlengkapan 

lainnya di dalam koper, tentu Anda butuh tas 

khusus yang serbaguna. Modelnya lucuk-lucuk 

nih… Ada di Metropolitan Mall Bekasi…

praktis 
manis

Bath travel Bag
elizabeth, 
Lantai Dasar
rp 90.000

Bath travel Bag
elizabeth, 
lantai dasar
rp 90.000

Bath travel Bag
elizabeth, 
Lantai Dasar
rp 90.000

Bath travel Bag
elizabeth, 
Lantai Dasar
rp 80.000

travel Bag PMI 
eiger, 
Lantai 3
rp 89.000

Bath travel Bag
eiger, 
Lantai 3
rp 87.000

Barang dapat diperoleh 
di electronic City, 
Lantai 1

nikon
J5 10-30/sL
rp 5.399.000

Instax
Kitty/PK
rp 1.449.000

Instax
70/YW
rp 1.849.000

Fujifilm
XQ2 (Free Case Waterproof)
rp 4.299.000

Fujifilm
X-a10/sL
rp 7.799.000

Canon
eos M3/BL
rp 7.899.000
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Saat travelling kita membawa segambreng gadget. Ups baterai 

habis? Jangan khawatir, ada banyak peralatan elektronik 

pendukung yang bisa memastikan baterai kembali terisi penuh. Ada 

juga emergency LED yang bisa dipakai kapan dan dimana saja.

travel electronic kit

Multiplug
rp 285.000

Multiplug
rp 215.000

adaptor
rp 255.000

Home safe 
Program times
rp 185.000

Powerbank
rp 299.000

emergency LeD
rp 199.000

alternative Cable
rp 105.000

all In one Charger Kit
rp 145.000 p

amor labuan 

bajo akhir-akhir 

ini semakin naik. 

apalagi setelah 

kunjungan idola 

pebalap moto gp, Valentino 

rossi ke surga tersembunyi di 

ujung barat pulau Flores itu. 

labuan bajo memang 

memiliki banyak destinasi 

wisata. penasaran? yuk dibaca 

beberapa diantaranya.

Loh Liang

labuan bajo ibarat 

gerbang dari taman nasional 

pulau komodo. di loh liang, 

anda bisa melihat spesies 

kadal terbesar di dunia, atau 

yang dikenal dengan komodo.

di sepanjang pantai 

anda bisa bersantai sambil 

memandang laut. anda juga 

bisa mendaki bukit-bukitnya.

Pantai Pink

Warna pink pada pantai 

disebabkan oleh fragmen-

fragmen karang merah yang 

bercampur dengan pasir putih. 

membuatnya terlihat indah.

pantai ini memiliki perairan 

dangkal yang indah dengan 

terumbu karang dan biota 

laut menawan. Jika tak ingin 

berenang, coba nikmati 

Surga indonesia 
timur
Kaya destinasi menarik. Tiga tempat wisata yang tak boleh 

dilewatkan.

sore dengan melepas mata 

menyapa biota laut dari balik 

jernihnya air.

taka Makassar

asyik untuk menyelam! 

namun untuk melihat pari 

manta hanya dapat dilakukan 

pada kondisi dan cuaca yang 

cerah. 

area softcoral-nya indah. 

sering pula beberapa ekor 

penyu akan datang menyapa.

La
bu

an Bajo

Butuh bantuan mengatur 

liburan anda? Hubungi 

Dwidaya tour and travel 

di Metmall Bekasi Lantai 2
Barang dapat diperoleh 
di electronic City, Lantai 1
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t
ren gaya hidup 

sehat membuat 

aktivitas membawa 

bekal makanan dari 

rumah menjadi semakin asyik 

dilakukan. dengan begitu 

anda bisa memastikan si 

kecil mendapatkan asupan 

nutrisi yang tepat dan terjaga 

kebersihannya. 

dalam tradisi Jepang, 

bekal makanan yang ditata 

dalam kotak biasa disebut 

bento. isinya merupakan 

kombinasi dari beberapa 

menu, seperti nasi komplet, 

roti isi, camilan, atau 

buah-buahan. agar si 

kecil semakin semangat 

mengonsumsi bekalnya, yuk 

kita belajar berkreasi dalam 

menciptakannya. simak 

beberapa poin yang harus 

diperhatikan:

Padu-padan

elemen paling penting untuk bisa menyusun bento yang 

lezat dan menarik. pastikan anda memadu-padankan variasi 

makanan yang saling mendukung dalam hal rasa, nutrisi, 

tekstur, dan warna. misalnya, manis dengan gurih, atau tekstur 

lembut dengan renyah.

nutrisi seimbang

makanan yang disajikan harus proporsional agar gizinya 

seimbang. setidaknya ada 4 kandungan wajib yang 

terkandung dalam makanan di kotak bekal si kecil yakni  

karbohidrat, protein, sayur-mayur, dan buah. rasio umumnya 

4:2:1:1 (karbohidrat: protein: sayur-mayur: buah). 

Bermain Warna

untuk membuat bento menarik, minimal manfaatkan tiga jenis 

warna untuk bahan yang digunakan. misalnya untuk merah 

bisa didapat dari tomat, paprika, apel, stroberi, dan lain-lain. 

kuning dan jingga dari jagung, ubi, pisang, jeruk atau lemon. 

sedangkan hijau dari selada, kangkung, brokoli, atau bayam.

saatnya Berkreasi

untuk menghasilkan bento yang menarik dengan cepat dan 

praktis, gunakan alat bantu yang banyak dijual di supermarket. 

dengan alat bantu ini, anda bisa memotong roti dalam 

berbagai bentuk karakter lucu. gunakan lunch box dengan 

pemisah (belt) supaya bento tidak mudah berantakan. 

Perlengkapan tren gaya hidup sehat. Saatnya berkreasi.

MeRanCang BeKaL anaK

Bergizi dan unik

reFreSh

cute lunch Box
aktivitas makan si kecil akan lebih 

semangat jika dibekali dengan lunch box yang 

lucu dan menarik. selain menjaga hidangannya 

terjaga tetap rapi, bersih, dan aman, membawa 

tempat makan juga melatih si kecil untuk 

bertanggung jawab dan menjaga barang 

miliknya. 

ingin mencari tempat bekal makan dan 

minum yang lucu untuk si kecil? Jangan 

khawatir, ada di metropolitan mall bekasi. salah 

satunya bisa anda dapatkan di gramedia, 

metmall bekasi lantai 2.



41 •                         EDISI 2 2017                         •                         metmalEDISI 2 2017•                         40                         •                         metmal

2

d
apur memang 

selalu menjadi 

sahabat wanita. 

selain menjadi 

tempat menyulap hidangan-

hidangan lezat, ternyata dapur 

juga bisa menjadi salon bagi 

kaum hawa. Wuih, bisa ya?

tentu saja. di dapur 

ada banyak bahan-bahan 

rempah yang ternyata tidak 

cuma berperan menciptakan 

hidangan-hidangan lezat 

tetapi juga memiliki manfaat 

baik untuk kecantikan kulit. 

yuk sist disimak…

1Merica

rasa hangatnya dapat 

berfungsi sebagai antibak-

teri. bisa digunakan untuk 

membersihkan komedo, dan 

memicu peredaran darah menjadi lebih lancar. 

Campurkan satu sendok makan bubuk 

merica (jangan gunakan yang instan) dengan 

satu sendok makan yoghurt, aduk hingga rata 

kemudian oleskan ke wajah. sepuluh men-

it kemudian bilas hingga bersih. noda-noda 

komedo di wajah kamu bakal hilang kena 

pedasnya merica.

Kunyit

mengandung vitamin C tinggi. dapat 

menghilangkan kerutan akibat penuaan dan 

mencerahkan lingkaran hitam pada mata dan 

kulit yang mengalami pigmentasi di wajah. 

Campuran kunyit dengan tepung beras, 

susu segar, dan jus tomat dapat digunakan 

sebagai masker wajah. diamkan selama 

beberapa menit saja lalu bilas.

3asam Jawa

dapat mengatasi 

selulit. Campurkan 

asam jawa dengan 

sedikit gula pasir, 

baking soda dan air 

perasan jeruk lemon. 

aduk hingga benar-be-

nar merata. gunakan pada kulit dimana selulit 

berada, sambil dipijat-pijat secara lembut den-

gan arah melingkar searah jarum jam. diamkan 

selama 10 menit. bersihkan dengan air hangat.

5Bawang putih

berkhasiat menghilangkan jerawat dan 

menghaluskan kulit. bisa juga menghilangkan 

komedo, menyamarkan noda bekas luka, 

bahkan mencegah gejala penuaan.

Cukup haluskan bawang putih, lalu oleskan 

pada daerah yang mengalami masalah. 

Jumlahnya dapat disesuaikan dengan area 

yang akan diolesi. 

Bermanafaat untuk kecantikan. Apa saja ya?

CantIK Dengan BUMBU DaPUR

rempah ajaib 4Kayu Manis

bumbu dapur yang satu ini bisa memini-

malisir gejala penuaan. di dalam kayu manis 

terkandung zat yang bernama cinnamalde-

hyde yang bisa membuat kadar kolagen kulit 

meningkat. 

gunakan bubuk kayu manis 

yang sebelumnya telah 

dicampur menggunakan 

sedikit air untuk dioleskan 

pada kulit untuk mening-

katkan kolagen pada area 

kulit tersebut. 

reFreSh
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Data tenant metrOpOlitan mall BekaSi

A & Q   Lt.3 28
Cherry   Lt.3 19 II
Cindy Gift Shop Lt.1 1
Cindy Gift Shop Lt.3 07 II
D’Paris  Lt.3 - IU 
Fans Accessories Lt.1 42
Loly Poly  Lt.1 07 II
Love Poly  Lt. 3 12 II
Love Style  Lt.3 - IU 
Naughty  Lt.3 21 II
Stroberi  Lt.3 20 II
Thetanea   Lt.1 06 B
Twin Star  Lt.3 - IU 
Yayang Acc  Lt.3 08 II

ACCESSORIES 
& GIFT 

FOOD & BEVERAGE
A&W  Lt.2 37
A&W  Lt.3 30
AH   Lt.2 38
Bakmi GM  Lt.2 15A II
Bakso Lapangan Tembak Lt.3 25
Bamboo Dimsum Lt.2 36A
Baskin Robbins Ice Cream Lt.D - IU 
BMK  Lt.2 26-30
Bread Talk  Lt.Dasar 28-29
Café Croissant Lt.2 33
Diary Queen  Lt.Dasar - IU 
Domino Cake Basement BS-IU-03
Dumdum Thai Lt. 3 - IU II 
Dunkin Donuts Lt.Dasar 02-03, 14 II
Es Teller 77  Lt.2 17-18
Gokana Teppanyaki Lt.3 14 II
Hanamasa   Lt.3 32
Helda’s  Basement 
Hokben  Lt.2 35
Hop-Hop Bubble Tea Lt.3 - IU 
Hop-Hop Bubble Tea Lt.3 - IU II 
Ichiban Sushi Lt.3 15B II
Ichigo Crepes Lt.1 - IU II  
J.Co Donuts & Coffee Lt.Dasar 21-22
KFC  Lt.Dasar 23 A
La Crepes & Juice Lt.D - IU 
Mochi-mochi Basement 
Ola-ole  Basement BS05
Panpan Tamago Lt.3 - IU 
Pan and Flip  Lt.2 40
Papabunz  Lt.2 35
Pizza Hut  Lt.2 32
Platinum   Lt.1 09 II
Red Suki  Lt.2 34
Solaria   Lt.3 15A II 
Starbucks   Lt.1 48
Steak 21  Lt.2 36
Sushi Box  Lt.2 35 A II
Tawan   Lt.2 01-03 II
Texas Fried Chicken Lt.1 47
Tous les Jour Lt.Dasar 50
Wendys   Lt.2 39
Yogen Fruz  Lt.D - IU 

DEPARTMENT STORE
Matahari Dept. Store Lt.D & 1 45

ENTERTAINMENT 

FACILITY

 FASHION

Celebrity Fitness  Lt.3 24-25 II
Cinema XXI  Lt.2 42
Fun World  Lt.3 33-33A
Pirates & Caribbean Lt.3 13 II
Princess Syahrini - Karaoke Lt.5 

Galeri PMI (Unit Donor Darah) Lt.3 19
Kantin Karyawan Lt.3 
Mushalla  Lt.Bsm, 
  3 & P4A 
Nursery Room Lt.3 

3 Second  Lt.1 16-17 II
Accent   Lt.1 33 II
Arnold Palmer Lt. Dasar 09 II
Avenue  Lt.2 03
Batik Keris  Lt.1 13 II
Colorbox   Lt.Dasar 42
Contempo   Lt.1 14
Gaudi   Lt.1 34-35
Giordano  Lt.Dasar 17A II
Hammer  Lt.Dasar 10-11
Hardware  Lt.2 12 A- 14
Hava  Lt.1 07-08
HM ( Harry Martin ) Lt.Dasar 40-41
House of Rider Lt. Basement BS01
Hush Puppies Apparel Lt.1 18-19
Jackerton  Lt.1 11
Kent and Crew Lt.Dasar 04-05
Korz  Lt.1 32-33
Lea Jeans  Lt.Dasar 18
Lee Cooper  Lt.Dasar 15 - 16
Lisa Butik  Lt.1 28
Logo  Lt Dasar 49
M 2  Lt.Dasar 07
Magnolia  Lt. 2 04
Manzone  Lt.Dasar 11 II
Meccanism  Lt.3 18 II
Minimal  Lt. Dasar 07-08
Minoshe  Lt.1 20-21 II
Mint  Lt.1 34 II
Nathalie & Flyman Lt.3  29
Number 61  Lt.Dasar 24 II
Oregano  Lt. 1 13 A - 15 II
OXA  Lt.1 20-21
Point Break  Lt.Dasar 13 II
Pojok Busana Lt.Dasar 46
Polo By Ralph Lauren Lt.Dasar 34
Poshboy  Lt.1 18
PS  Lt.Dasar 08 - 09
Ranti Collection Lt.1 22-23
Salt & Pepper Lt.1 06
Sox Gallery  Lt.1 05 II
The Executive  Lt.Dasar 04 - 06
Tirajeans  Lt.1 19
Typoerror  Lt.1 01 II

BANK, ATM 
& MONEY CHANGER 
ATM BCA  Lt.Dasar 47B 
ATM Bukopin Lt. Dasar 15 II
ATM BTN  Lt. 2 - IU 
ATM CIMB Niaga Lt.Dasar 
ATM HSBC  Lt.Dasar 15 II
ATM Maybank Lt.Dasar 
ATM OCBC NISP Lt.Dasar 15 II
Bank Danamon Lt.Dasar 25
BIT Money Changer Lt.Dasar 47 A
CIMB Niaga  Lt.Dasar 26 - 27
Citibank  Lt.Dasar 1
Galeri ATM BNI   Lt.Dasar 15 II
Galeri ATM BRI Lt.Dasar 15 II
Galeri ATM Mandiri  Lt.Dasar 15 II

COSMETIC, SALON 
& PHARMACY
Bahagia Kosmetik Lt.1 03
C & F Parfume Lt.Dasar 10 II
Century Health Care Lt.Dasar 19-20
Erha Apothecary Lt.3 5-6 II
Guardian  Lt.Dasar 23 II
Johnny Andrean Lt.1 37 II
Johnny Andrean Lt.2 20-21
Johnny Andrean TC Lt.3 35
Kiddy Cuts  Lt.3 28 II
Klinik Gigi Senyum Ceria Lt.3 26
Lutuye Salon  Lt.2 04 II
Martha Tilaar  Lt.1 17
Mazz Barber Shop Lt.3 22-23 II
Peter F. Saerang Lt.1 15-16
Ratna Dewi Skin Care Lt.3 18
The Body Shop Lt.Dasar 31-32 
The Face Shop Lt.Dasar 20 II
WL Waxing  Lt.3 09 II

BOOK & STATIONARY
Gramedia  Lt. 2             41

HOUSE HOLD 
& ELECTRONIC, 
HEALTHY

ACE Hardware Lt.Dasar 12 II
Advance  Lt.2 22
Electronic City Lt.1 08 II
Informa Furnishings Lt.1 & Lt.2  10 II & 15 II
Inovation Store Lt.2 23
Shaga   Lt.1 29-30 II
Sweet Dance  Lt.2 10

HP, GADGET & COMPUTER
ABS Cell  Lt. 2 17
Absolut Cell  Lt.2 24 II
Asia Cell  Lt.2 29B II
Awensindo Cell Lt.2 09A II
Boss  Lt.2 26 II
Connect Cell  Lt.2 12 II
Dunia Cell  Lt.2 22 II
Erafone  Lt.2 30 II
Erafone Megastore Lt.3 3-9
Euro Cell  Lt.2 29A II
G2 Game & Gadget Station Lt.2- IU 
Gadget Corner Lt.2- IU 
Galeri Gagdet.Com Lt.3 20-21
Global Teleshop Lt.2 08 II
IBox  Lt.1 24-25
Kevin Cell  Lt.2 10A II
Mega Ponsel  Lt.2 06 A II
Megafon  Lt.3 12B,14
Metro Cell  Lt.2 32 II
Meysia Cell  Lt.2 09B II
Mitra Ponselino Lt. 2 21 II
MM2 Cell  Lt.2 11 II
Mocha-Mocha Cell Lt.2 27 A II
Moshi-Moshi Cell Lt.2 31
Nokia  Lt.2 05-06
Oke Shop  Lt.2 20 II
Perfect Station Lt.2- IU 
Rappang  Lt.2 28 II
Rappang  Lt.3 22-23
Roman Cell  Lt.2 10B II
Samsung   Lt.3 10-11
SCC Smartcom Lt.2 33 II
Selular Shop  Lt.2 32A II
Sentra Ponsel Lt.3 15
Sentra Ponsel Lt.2 21 II
Sentra Ponsel Lt.2 23 II
Sentral Komputer Lt.2 16 II
Star Cell  Lt.2 25 II
Telesindo Shop Lt.3 12A
Wellcomm  Lt.3 16-17 II

101 Shoes  Lt.1 36
Adidas  Lt.1 12-13
Aris Shoes & Bags Lt.1 39
Bata  Lt.1 37 - 38
Body Pack  Lt.1 02-03 II
Charles & Keith Lt.Dasar 17B II
Eiger  Lt.3 16-17
Export   Lt.1 11-13B II
Vizzano  Lt.1 40
Gabino  Lt.3 26B
Hush Puppies Lt.Dasar 43
Kickers  Lt.Dasar 38
Marie Claire  Lt.Dasar 21-22 II
Pasar Baru  Lt.1 32 II
Sport Station  Lt.1 27-28 II
Tas Elizabeth  Lt.Dasar 02 II
The Athelete’s Foot Lt.Dasar 36-37
Urban & Co.  Lt. 2 15-16
Yongki Komaladi Lt.1 35 II

SHOES & BAGS

METLAND GALLERY
Metland Gallery Lt. 3 31

KIDS FASHION & TOYS
Alilac Terrace Basement BS03
Baby’s Smile  Lt.3 26
Cartoon n Cartoon Lt.2 11
Cool Kids  Lt.2 09
Curly  Lt.2 12
Figure Land  Lt.3 - IU II 
Just For Kids  Lt.1 04 II
Kid Wish  Lt.1 02
Kids Icon  Lt.1 31
Kidz Station  Lt.1 25-26 II
Kitty Land  Lt.Dasar 17
Michelle  Lt.1 06 II
Nathalie Kids  Lt.3 - IU 
Osh Kosh B’ Gosh Lt.Dasar 33
Up 2 U  Basement BS02

PHOTOS , MUSIC 
& HOBBIES
Harika Music  Lt.2 01 - 02 
Simura  Lt.2 07 II
Zona Digital  Lt.2 34 II

REFLEXOLOGI
Nakamura  Lt.3 27

SUPERMARKET
Superindo  Lt.Dasar 23-24

TELEKOMUNIKASI
Galeri Indosat Lt.Dasar 51
Galeri Smart  Lt.2 05 II

TEXTILE
Mulia Textile  Lt.2 19

TOUR & TRAVEL
Dwidaya Tours Lt.2 06 II
Garuda Indonesia Lt.Dasar 

JEWELLERY, WATCHES, 
OPTIC
Berlian Arloji  Lt.Dasar 39
Citra Arloji  Lt.1 08
Gold Mart  Lt.Dasar 19 II
Lily Kasoem Optikal Lt.1 09-10
Mulia Jewellery Lt.1 07
Optik Melawai Gallery Lt.Dasar 12-14
Optik Seis  Lt.Dasar 35
Optik Tunggal  Lt.Dasar 06-07
Surya Arloji  Lt.1 43
Swatch  Lt.1 05
Time Square  Lt.1-IU 
Toko Mas Glory Lt.1  22-24 II
Toko Mas Internasional Lt.1 41
Toko Mas Olivia Lt.1 04
Unitime  Lt.1-IU 
Watch Engine Lt. Dasar 08
Watch Line  Lt.Dasar 18 II

L.tru  Lt.2 19
Valino   Lt.Dasar 40-41
Wacoal  Lt.1 06A II
Wrangler   Lt.1 29-31

Cars Beauty Care Basement BS06
Accurate  Basement BS06
Dupilkat Kunci Basement BS06

SERVICE




