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Who we are
and what we do

Kami adalah perusahaan
yang bergerak dibidang
F&B spesifiknya di bidang
beverages, spesialis di
bidang susu murni. Kita
bertekad untuk membawa
pasar susu murni to the
next level, dengan konsep
perusahaan yang modern,
bahan-bahan yang
berkualitas dan berbeda
dengan yang ada di
pasaran, dan juga menu-
menu yang unik
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what makes
bandar susu
different
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modern
concept

Visi Misi kita adalah untuk
memperkenalkan susu murni
dengan konsep yang modern
ke pasaran sebagai F&B ciri
khas dari Bandung ke
berbagai banyak orang di
seluruh indonesia, sebagai
Beverages yang berpotensi
bersaing di pasaran.

HIGH QUALITY
INGRIDIENTS

Bahan - bahan yang kami
gunakan merupakan bahan-
bahan dengan kualitas tinggi
untuk memberikan produk
akhir yang berkualitas dan
cita rasa yang dapat di
nikmati oleh banyak orang.

reasonable
price and
negotiation
welcome

Kita dapat memberikan harga
terbaik di pasaran dan kita
pun terbuka untuk negosiasi
harga. Kita pun menerima
request khusus dari client
sesuai kebutuhan yang di
butuhkan untuk acara,



service, menu, and unique concept

Walaupun hanya berbasis Susu Murni, namun kita
bertekat untuk membawa THE MILK GAME TO THE NEXT
LEVEL, mulai dari upaya pemberian pelayanan terbaik,
keunikan dan jenis menu yang anti mainstream, belum
pernah ada di pasar susu murni yang lainya. sampai cara
pembuatan yang unik, yaitu menggunakan shaker, selain
memberikan kesan mewah untuk dibawakan kepada
konsep resepsi anda, metode ini pun memberikan
tampilan dan rasa yang berbeda pada produk akhir,
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our menu
(can be
requested)
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TASTE IS THE KEY

Selain memberikan konsep dan pelayanan yang
terbaik, kita pun sadar bahwa rasa adalah hal
yang paling utama dan tidak kita duakan. Kita
bertekad untuk memberikan produk dengan
kualitas dan rasa yg terbaik dengan
menggunakan bahan-bahan yang berkualitas
tinggi, sehingga memberikan kesan terbaik dari
produk kami dan memanjakan lidah penikmatnya.
TASTE THE DIFFERENCE!

high quality
ingridient
high quality
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NEGOTIOABLE 
PRICELIST

Harga yang kami tawarkan di atas merupakan harga pergelas berukuran 350ml, untuk vendor kami
membuka negosiasi untuk pesanan di atas 100 pax, dan kami pun fleksibel menerima request sesuai

dengan keinginan client, (mis: porsi yang lebih kecil, pilihan rasa yang spesifik atau cara penyajian yang di
inginkan)



thankyou
for your
attention
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we hope you consider uswe hope you consider us  
to be the part of your service onto be the part of your service on
your most memorable day, toyour most memorable day, to
make it the best day of your lifemake it the best day of your life

christiantheopilus08@gmail.com

082295618604
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