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Festival Kuliner Ampel

Tak Selalu Sajikan
Sajian Timur Tengah

KEMBANG JEPUN–Kawasan kota la
ma menyimpan wisata kuliner yang sangat
beragam. Bisa memanjakan lidah siapa
pun. Di sekitaran kawasan obyek wisata
religius Sunan Ampel, misalnya. Kalau ma
lam, di sepanjang Jalan Pegirian yang tak
jauh dari makam Sunan Ampel, beragam ku
liner bisa ditemukan dengan mudah sekaligus
murah. Mulai sego babat, sego jagung, roti
maryam, nasi kebuli, hingga kebab.
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\MERIAH: Festival Kuliner Ampel digelar setiap
satu tahun sekali. Biasanya diselenggarakan
menjelang Ramadan.

“Saya punya langganan sego babat di Jalan
Pegirian. Harganya murah, rasanya juga
enak. Tapi antrenya luar biasa. Cepat habis
pula,” kelakar Fatimah Zehra, warga Pandugo.
Dyah Widiyastuti, warga Bangkalan,
Madura, juga berkomentar sama. Perem
puan yang akrab disapa Widi ini punya
langganan rujak yang juga jualan di Jalan
Pegirian. Tempat jualannya nyempil di
gang kecil. Tapi, yang beli, mobil-mobil ber
merek. “Karena harganya murah, enak dan
porsinya juga besar,” cerita Widi.
Saking banyaknya kuliner enak di
kawasan ini, tak heran jika setiap
setahun sekali, digelar acara kuliner
yang diberi nama Festival Kuliner Ampel.
Ini festival kuliner tahunan yang sudah
masuk agenda wisata Pemerintah Kota
(Pemkot) Surabaya. Digelar setahun
sekali. Biasanya kalau sudah mau dekat
Ramadan. Tahun lalu diikuti 139 stan
makanan. Tapi, jangan lantas berpikiran
makanan yang dijajakan adalah nasi
biryani, roti maryam, kare kambing, nasi
goreng tiga rasa, kebab, bubur gandum,
karak sate atau sajian khas Timur
Tengah lainya. Oh…tentu tidak. Semua
makanan ada di festival ini. Bahkan,
makanan rakyat seperti mi ayam gerobak
biru pun ada. Bakso, apalagi.
Makanan-makanan itu dijual berjajar se
panjang Jalan Ketapang dan Jalan Nyam
plungan. Mengingatkan semaraknya
berburu takjil di sore menjelang berbuka
puasa. Tak mengherankan, festival yang
sudah ada sejak tahun 2012 ini memang
dipersiapkan untuk menyambut datangnya
bulan Ramadan sekaligus merayakan haul
Sunan Ampel. (ism/opi)
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