
 

Bebek Kaleyo 

Paling Maknyussss Sedunia  

Di saat kita sudah terlalu bosan dengan ayam, kambing, atau sapi, mungkin sudah saatnya 

kita mencicipi bebek yang enggak kalah enaknya. 

  

Di Jakarta memang sudah ada banyak sekali rumah makan yang menawarkan 

bebek sebagai hidangannya. Namun kayaknya cuma satu saja yang membuat lidah saya 

selalu bergetar saat saya melintasinya. Nikmatnya Bebek Kaleyo wajib kita coba sebagai 

menu favorit.  

Semua menu yang disajikan di warung makan Bebek Kaleyo ini, ya, bahan 

dasarnya memang bebek semua. Rasa yang ditawarkan juga beragam, tapi saya memilih 

Bebek Cabe Ijo sebagai santapan kali ini. Service-nya termasuk cepat, enggak sampai 

sepuluh menit pesanan saya sudah sampai. Ini termasuk hal penting bagi saya karena 

malas rasanya menunggu makanan yang datangnya seabad alias lama betul. Bebek Cabe 

Ijo saya datang dengan segunung cabe hijau di atasnya yang menyedapkan pandangan 

mata saya. Sampai-sampai keringat dingin dan gemetar saat melihat olahan cabe hijau 

diatas paha bebek. Wuih, cabe hijaunya berasa banget. Mantab! Keempukan daging 

Bebek Kaleyo tidak diragukan lagi. Empuk dan bumbunya meresap sampai ke tulang. 

Sebagai tambahan menu, saya lengkapi dengan tahu dan tempe yang ditaburi remasan 

kremes serta lalap. Makan bebek ini lebih afdol kalau kita makan menggunakan tangan. 

Dan jangan sekali-kali mencoba makan dengan gayung, ya. He he he. 

Untuk urusan minuman, Bebek Kaleyo sama seperti tempat makan lainnya. Kita 

bisa pesan teh botol, teh tawar, atau teh teh teh (ups, itu sih manggil mbak-mbaknya, he 

he he). Ouw, ada sop buah dengan pilihan kuah juga, lho.  

Bebek hasil olahan dari Kaleyo memang top banget. Tidak bau, empuk, dan 

sangat menggugah selera. Dari harga yang ditawarkan sebesar Rp 12-13.000 per porsi, 

Bebek Kaleyo memang layak kita jadikan top list wisata kuliner bersama teman maupun 

keluarga. Kalau makan di Bebek Kaleyo, jangan lupa oleh-olehin saya Bebek Sambel Ijo-

nya, ya. Dijamin maknyusssssss! 

 

Cabang Bebek Kaleyo: 
- Jl. Cempaka Putih Raya 108, Jakarta Pusat 

- Jl. Waru No. 37, Rawamangun, Jakarta Timur, Koordinat GPS S 6° 11.798’, E 106° 

53.356’ 

- Jl. Danau Sunter Utara Blok F1, Jakarta Utara 

- Durensawit  

Jam Buka: 11:00 – 22:00 

Telp: (021) 95700044 – 95700045 

 

 


