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Hingga Mei 2021, Kulina telah berhasil memudahkan 

urusan makan lebih dari 195.000 pelanggan 
dengan total pesanan yang telah diantar mencapai 

2,17 juta box. Terdapat lebih dari 3.000 mitra 
telah bergabung dan menyediakan lebih dari 

60.000 menu dan akan terus bertambah.
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Langganan
Jadwalkan menu makan untuk besok sampai sebulan kedepan. Tepat untuk 
karyawan yang tidak mau pusing soal menu makanan di kantor. Lebih hemat dengan 
gratis ongkos kirim.

Instant
Pesan makanan menyesuai dengan selera karyawan pada hari itu. Melalui layanan 
ini, karyawan pesan sekarang dan makanan langsung diantar saat itu juga. 

Pre Order
Pesan lauk atau snack kesukaan karyawan di kantor. Dengan layanan ini, memenuhi 
persediaan makanan di kantor jadi lebih mudah.

Event
Buat kegiatan dan acara kantor, untuk 10 orang atau lebih, menjadi lebih spesial 
dengan menu-menu makanan terbaik. Bebas atur jam pengantaran dan gratis 
ongkos kirim. 

Variasi menu 
makanan beragam

Pengiriman 
Instant

Bebas pilih jam
pengantaran

Tanpa biaya
ongkir tambahan

Bisa pilih jasa
pengiriman

Tidak ada minimal 
order



Nilai
Utama
Kami
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1.
Dengan lebih dari 60.000 pilihan menu dari merchant terbaik di seluruh 
Jabodetabek dan Bandung*, perusahaan tidak perlu lagi repot ganti-ganti vendor 
untuk makan siang.

Karyawan dapat memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera 
masing-masing karyawan. Selain itu, karyawan juga dapat menambahkan budget 
makan siang masing-masing, di luar subsidi perusahaan.

*untuk wilayah Bandung hanya tersedia fitur Instant & Pre Order



Hemat biaya 
hingga 30%

Perusahaan hanya bayar untuk makanan yang benar-benar dimakan sehingga bisa 
menghemat budget makan siang perusahaan. 

Selain itu, dengan fleksibilitas perusahaan dalam memprediksi jumlah dan menyesuaikan 
kebutuhan makanan setiap harinya, jumlah sampah makanan pun juga ikut berkurang.
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Setiap makanan memil iki  garansi 
pengantaran tepat waktu dan garansi 
kualitas makanan yang dapat diklaim 
dengan mudah*. Perusahaan tak lagi 
pusing dengan komplain mengenai 
makan siang.

*untuk penggunaan fitur langganan.

Waktu pengantaran fitur langganan:
Makan siang: 9:00 - 12:00
Makan malam: 15:00 - 18:00
All day: 9:00 - 22:00
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Cara
Kerja

Employee account
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Corporate Account

Metode Pembayaran yang Fleksibel

*Syarat & Ketentuan untuk dapat melakukan pembayaran di akhir periode adalah:
Membuat dokumen kesanggupan pembayaran
Minimal order 100 pax/day/month (working hours = 20 day/month) 
Mengisi data perusahaan (NPWP, Dokumen Legal Perusahaan, Data Karyawan, Budget Makan Karyawan/bulan)

Dengan dua pilihan tipe pembayaran, perusahaan dapat menentukan jumlah saldo dan 
melakukan pembayaran di awal atau di akhir* periode yang telah disepakati. 

Selain itu, terdapat juga pilihan bagi perusahaan untuk membayar penuh seluruh pesanan 
karyawan atau mensubsidi sebagian dari jumlah pesanan karyawan.
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Produk
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Tasty (Kulina Langganan)
Nasi Ayam Kremes
Rp30.000,-

Ayam Goreng Kremes khas nusantara yang disajikan dengan Nasi Putih, Kangkung 
Terasi, dan Sambal Tahu yang enak dan mengenyangkan
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Makan siang jadi lebih 
praktis, bisa pesan sesuai 
jadwal atau pilih menu 
harian. Tersedia mulai dari 
Budget Meals sampai 
Premium Meals.

Basic Lunch 
(Berbagai sajian makanan bergizi) 
Mulai dari Rp23.000

Mini Bekal bunda 
(Cita rasa masakan ibu) 
Rp24.500

Extraveganza (Premium vegan lunch 
box by Kulina x Herbox) 
Mulai dari Rp54.000

FREE
ONGKIR!
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Ceu Kokom 
(Sajian Sunda)
Mulai dari Rp22.500 

Mau Tahu? 
(Menu plant-based kaya protein) 
Rp30.000

Miniketo 
(Healthy food) 
Rp33.000

Bekal Bunda 
(Cita rasa masakan ibu) 
Rp38.000

FREE
ONGKIR!
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Oishi Japanese Bento 
(Bento Jepang)  
Mulai dari Rp38.000

Suapan Sedap 
(Menu makan siang yang lengkap & hemat) 
Rp27.500

Western (Makan siang 
Eksklusif dari Twenty Eight) 
Rp65.000

FREE
ONGKIR!
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Oh! Salad 
(Healthy food) 
Rp36.500

The Soy Story 
(Menu plant-based) 
Rp30.000

Rumamama Manado 
(Masakan khas Manado) 
Mulai dari Rp32.500

Tasty 
(Makanan nusantara kolaborasi 
Kulina X Twenty Eight) 
Mulai dari Rp26.000

FREE
ONGKIR!
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Pesan berbagai menu 
makanan dan minuman 
dari merchant pilihan 
kapan saja.

Dapur2go

Kopi.dll

Glek Time Cilandak

Ayam Betutah Kooza
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Eatful Ricebowl by Si Non Kitchen

Pusat Nasi Bakar

Nasi Cabe Bue

Baso Ino
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Pesan kudapan dan 
lauk untuk besok, bisa 
juga untuk dijadikan 
persediaan makanan 
di kantor. Tersedia 
dalam berbagai jenis 
penyajian makanan, 
dalam porsi personal 
maupun berbagi.

Siomay 10 pcs

Kopi Creme Brulee 1 Liter

Dendeng Balado
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Ayam Rendang Frozen

Pastel Tutup Siomay Ramadan Rumah 4
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IDR 17,500-50,000/ porsi*
Berbagai pilihan menu favorit yang 
cocok disajikan untuk acara spesial

*sudah termasuk ongkos kirim
**minimum pemesanan 10-50 pax (tergantung paket)

FREE
ONGKIR!prasmanan

Kulina for Event

Dapur Panglima

Kulina for Event

Kedai Kenyangin
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FREE
ONGKIR! mealbox

Cordon Bleu

Imperial Catering Dapur Panglima
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FREE
ONGKIR!snack

Herbert Snack n Pastry

Mujigae

Agnes Kue

Palava



www.kulina.id/business

Rama Arsharindra 
B2B Corporate Sales
HP & WA: +62 812 384 4299
Office: (021) 2751 5173 
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