
Traveling ke Bandung ?.... Berikut 3 Tempat Wisata Kuliner Bandung Terpopuler dan Paling di 

Rekomendasikan  

 

Sebelum kita langsung membahas mengenai tempat wisata kuliner di Bandung, tentunya kita ketahui 

bersama bahwa kota yang dijuluki kota kembang ini memiliki banyak sekali tempat wisata yang tentunya 

membuat anda terpesona, tapi ternyata tempat wisata kuliner di kota kembang ini juga tidak kalah 

mempesona. Hmmm… kali ini kita akan membahas mengenai tempat – tempat wisata kuliner yang 

paling direkomendasikan dan terpopuler di bandung.  

Daftar Tempat Wisata Kuliner Bandung Terpopuler dan Paling di Rekomendasikan : 

1 . Kampung Daun 

  

 

Rekomendasi tempat wisata kuliner Bandung yang berada di nomor pertama  ini adalah sebuah tempat 

makan yang terletak di Jalan Sersan Bajuri Bandung yang memberikan  nuansa yang romantis saat anda 

berkunjung ke Kampung Daun pada malam hari, hal ini di karenakan pencahayaannya yang luar biasa 

indah, tentunya nuansa pada siang hari pun tidak kalah indahnya dengan nuansa pedesaan yang begitu 

asri. 

 

Beberapa menu yang bisa anda nikmati di tempat wisata kuliner Bandung Kampung Daun ini adalah 

batagor, gurame bakar, bebek bakar, nasi bakar, surabi, nasi liwet dan juga beberapa makanan atau 

sajian yang lainnya. Terlebih lagi anda akan menikmati suasana pedesaan saat berkunjung ke tempat 

wisata kuliner Bandung Kampung Daun ini, jadi memang sangat terasa keaslian Bandungnya. 

 

 

 



2 . Sapu Lidi 

  

 

Untuk tempat wisata kuliner Bandung yang berikutnya adalah sebuah tempat makanan dan sekaligus 

penginapan yang ada di daerah Lembang. Dengan berkunjung ke tempat yang sangat indah dengan 

suasana pedesaan yang sejuk dan asri ini di harapkan dapat memberikan pengalaman makan tersendiri 

bagi anda yang tidak di dapat di tempat lain. 

Di tempat wisata kuliner Bandung Sapu Lidi ini anda akan makan di tempat berupa saung yang dekat 

dengan sawah. Makanan sunda dan juga makanan kelas Eropa bisa anda nikmati di tempat wisata 

kuliner Bandung Sapu Lidi ini. 

 

3 . Rumah Sosis 

 

 

Wisata kuliner yang kelima dan merupakan tempat makan yang tentunya populer di Bandung ini adalah 

Rumah Sosis, Tentunya tempat makan yang satu ini akan sangat cocok apa bila di kunjungi bersama 



dengan keluarga, karena Rumah sosis mempunyai konsep “Eat, Swim, Play” hmmm akan sangat 

menyenangkan tentunya jika bersama keluarga. 

 

Makanan utama di tempat wisata kuliner Bandung Rumah Sosis tentunya  adalah Sosis. Anda bisa 

memilih berbagai varian rasa seperti sosis sapi, ayam, ikan dan yang lainnya. Akan tetapi bagi anda yang 

kurang berselera dengan sosis maka anda bisa memilih makanan sajian alternatif seperti misalkan 

chiken katsu, nasi liwet dan juga nasi goring jadi bias untuk anggota keluarga yang tidak suka sosis juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 


