
Mirabela Dauer - de la Festivalul Mamaia la Electric Castle

 Băutura aurie şi amăruie se plimbă rânduri, rânduri printre 
mesele de la Caru’ cu bere acum, la fel ca în 1889. Multe halbe au 
fost golite de prea bine, dar şi multe au fost date peste cap de prea 
rău, iar când berea curge, limbile se dezleagă şi poveştile nu se mai 
opresc din spus. Nu încape niciun dubiu că pereţii de la Caru’ cu bere 
au fost martori la mai multe veşti şi drame decât o gazetă. Şi pentru 
aşa ziduri e nevoie de un arhitect cu ştaif care le poate face cât mai 
ascultătoare cu putinţă. 
 Caru’ cu bere a fost făcut de către Siegfried Kofczinski (Ziegfried 
Kofszynski) în 1899 şi a rămas aşa cum îl ştiţi şi astăzi. Bun prieten cu 
fraţii Mircea a hotărât că în cinstea berii va face un decor inspirat din 
spiritul austriac. Mai mult, spaţiul a fost creat pentru toţi cei care vor să 
îi calce pragul. Încă de la început mesele de stejar masiv au fost lăsate 
fără de faţă de masă tocmai pentru ca oricine să se simtă confortabil 
să închine un pahar în berăria care adăpostea la subsol zeci de litri de 
bere Bragadiru. Arhitectul Kofczinski a fost şi şeful lucrărilor de la Palatul 
Peleş. O parte din detaliile distinse care amintesc de conducătorii țării 

le-a păstrat și la Caru' cu bere, căci aici s-a pus țara la cale mai ceva ca 
în ședințele de partid. 
 Polonezul a continuat să proiecteze diferite clădiri din România şi toate 
păstrează atenţia la detalii ce îl caracteriza printre arhitecţii vremii. A lucrat 
la Palatul Poştelor ca proiectant adjunct, dar şi-a pus amprenta și asupra 
interiorului şi treptelor monumentale pe care le recunoşti cu uşurinţă dacă 
treci prin faţa Muzeului de Istorie din Bucureşti. Împărţirea simetrică a 
interioarelor era folosită în multe dintre clădirile gândite de acesta şi cu 
toate că a lucrat la multe proiecte, cel mai reprezentativ rămâne Caru’ cu 
bere. Dar aşa cum deliciul legendelor stă în misterul care le înconjoară şi 
Siegfried Kofczinski are dramul lui de farmec. Scrierile îl prezintă drept un 
timid incurabil care nu a spus niciodată de ce a fost forţat să semneze, 
mult timp, diferite proiecte alături de alt arhitect din breaslă. 
 Toate astea contează mai puţin şi dacă pereţii din Caru’ cu bere ar 
vorbi, se vede treaba că ar avea ceva de spus şi despre arhitectul care le-a 
oferit farmecul făr’ de vârstă. Până atunci vă aşteptăm să le împărtăşiţi şi 
voi din poveştile voastre.  
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Arhitectul Siegfried Kofczinski. 
Proiectantul legendei Caru’ cu bere
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  Cânți și în cluburile frecventate de tineri, faci duete cu 
artiști tineri, îți ții aproape și fanii din generația ta. Cum este 
să fii tu însăți, Mira?
 Pentru mine nu există decât așa: să fiu eu, sinceră, serioasă, dornică 
să fac lucruri bune și frumoase și niciodată de mântuială. Fac bucurii, ajut 
și dăruiesc fără vreo așteptare sau condiționare. Fiecare dintre noi a primit 
un dar de preț. Mie Dumnezeu mi l-a dat pe Măria Sa, Publicul.
 Când sunt pe scenă mă simt binecuvântată. Aplauzele și zâmbetul lor 
sunt apă vie pentru sufletul meu. Nimic nu este mai important pentru mine 
decât respectul pentru EL, Publicul.
 Cum a fost experiența de la Electric Castle, un festival 
atipic în care nu se regăsesc mulți artiști din generația ta? 
 Aș minți să spun ca nu mi-a fost teamă. Eu sunt un om deschis la 
nou, un admirator și un susținător al tinerilor. Am avut sufletul cât un purice 

când i-am văzut cum mă răsfață cu aplauzele lor și cum îmi cântă toate 
refrenele, am avut lacrimi de fericire în ochi. Au cumpărat bilet la un recital 
de-al meu. Este o binecuvântare și o reală recunoaștere.
 Ce i-ai spune tu, cea de acum, Mirabelei aflată la început 
de carieră?
 Să facă ceea ce a ales: să cânte, indiferent unde, indiferent când. 
 Ce personalitate din muzica internațională te-a influențat 
cel mai mult? Cu cine ți-ar plăcea să cânți pe o scenă dintre 
artiștii străini pe care îi admiri?
 O iubesc pe Celine Dion. O ador pe Tina Turner. Nu îndrăznesc să mă 
gândesc alături de cine mi-aș dori să cânt. Pentru mine sunt niște zeițe.
 Până la urma cum este: bem apă rece și ne doare gâtul? 
Unii artiști beau apă cu gheață înainte de concert. 
 Putem bea apă cu gheață sau gheață cu apă. Nu are nicio legătură cu 
vocea. Este un mit fără susținere în realitate.
 Gătești? Ce anume îți place să mănânci?
 Știu să gătesc, dar prefer s-o facă alții. Ciorba mea de salată și varza 
cu tăiței sunt foarte cunoscute printre prieteni și, uneori, îi mai răsfăț.
 Te rugăm să transmiți un mesaj clienților City Grill.
 Să vă dea Dumnezeu prieteni care să vă merite și pe care să-i meritați.

Anul trecut, pe domeniul de la Bonţida, 
muzica electronică s-a împletit cu 
muzica românească a anilor 1970. Cu 
Mirabela Dauer pe scenă, festivalul a 
fost dus la un nou nivel.

*Citiți interviul integral pe www.blog.out4food.ro 
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 Maratonul București a crescut organic, cu fiecare ediție. Dacă în 
2008 participau 2000 de alergători, anul trecut au luat startul aproape 
17.000 de sportivi. ”Intenția, atunci când a fost înființată Bucharest 
RUNNING CLUB, a fost de a poziționa Bucureștiul pe harta capitalelor 
lumii care au evenimente marcante de alergare”, explică Mădălina 
Ciobanu, Project Manager al Asociației Bucharest Running Club, 
organizatoarea evenimentului. 
 O componentă importantă a unui asemenea eveniment pentru 
ONG-uri o reprezintă găsirea surselor de finanțare: maratonul București 

Maratonul 
care pune Bucureștiul pe harta lumii

este evenimentul care atrage cei mai mulți bani într-o singură zi, 
respectiv peste 100.000 de euro strânși în 2017.
 De asemenea, în ultimii 10 ani,  Maratonul București a contribuit 
la dezvoltarea turismului sportiv, capitala fiind vizitată cu ocazia 
evenimentului de peste 3.500 de străini, unii dintre aceștia venind 
pentru prima oară în România.
 ”Organizarea unei astfel de competiții de alergare stradală, de un 
asemenea impact, presupune atât o implementare atentă, cât și un efort 
susținut din partea partenerilor și sponsorilor, de al căror ajutor depinde 
existența și continuitatea acestor evenimente”, spune Mădălina Ciobanu. 
”Grupul City Grill este un exemplu de partener stabil, care comunică prin 
valorile sportului și care a încorporat în strategia sa de CSR programe de 
sport, well being pentru angajați și pentru comunitate.”
 Vă așteptăm să alergați cu noi la următoarele competiții!

Maratonul București este cel mai 
mare eveniment sportiv de masă 
organizat în România.

Luați la pachet
mâncarea rămasă în farfurie
 Dacă apreciezi o masă gustoasă, nu vrei să pierzi nicio 
îmbucătură. Ești de acord? Și noi! Tocmai de aceea ne-am alăturat 
campaniei #Itsoktotakeaway inițiată de Foodcare, care susține 
salvarea mâncării, și nu irosirea acesteia.
 Dacă iei masa în restaurantele Grupului City Grill, cere un 
recipient special pentru ce rămâne în farfurie și ia la pachet. Pentru 
acasă, pentru un prieten drag, pentru mai târziu, pentru când ți-e 
poftă din nou. 
 Inițiativa Foodcare a pornit de la cele 6000 de tone de alimente 
care ajung zilnic la gunoi. Mâncăm la restaurant, iar ce rămâne 
în farfurie se aruncă. Doar că odată cu mâncarea, ajung la coș și 
resursele alocate preparării, și banii pe care noi toți îi plătim pentru 
mâncare. Ceea ce înseamnă că nu acordăm respect. Respect față 
de noi înșine în primul rând, față de natură, față de oamenii care 
gătesc si față de cei mai puțin norocoși ca noi. Știm că unora le 

este rușine. Rușine să ceară la pachet ceea nu au consumat în 
restaurant. Numai că dacă vrem să adoptăm o atitudine corectă, 
trebuie să depășim această barieră pentru totdeauna. 
 Intern, sistemele pe care noi le-am implementat, ne ajută 
să ținem în frâu risipa de ingrediente și produse finite, printr-un 
management corect al resurselor. Astfel, contribuim la păstrarea 
hranei sustenabile și la protejarea mediului care reprezintă sursa 
hranei. 
  Și pentru că este o problemă care ne privește pe toți, sperăm 
că vom putea observa o evoluție a lucrurilor la nivel de familie, 
de comunitate, de industrie. Așadar, hai să nu mai aruncăm ce 
ne răsfață papilele gustative și să cerem la pachet ce nu putem 
termina la masă. Dacă ni se pare o cantitate prea mică, ori ne 
gândim că își pierde gustul până mai târziu, atunci tocmai ni s-a 
ivit ocazia să fim creativi. Putem combina resturile de la restaurant 
cu diverse alimente din frigiderul de acasă și vom obține rețete 
proaspete, noi și pe gustul nostru. 
 Consumă responsabil și susține mișcarea Foodcare de fiecare 
dată când iei masa în restaurant! Și dă-le și altora de veste că 
#itsoktotakeaway.
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 |ntr-o tigaie punem uleiul la încins, adăugăm usturoiul tocat mărunt 
și caperele. Le lăsăm să se călească un minut, apoi adăugăm creveții, 
iar când aceștia sunt pe jumătate făcuți, adăugăm roșiile cherry și 
stingem cu vin alb demisec.
 Adăugăm stocul de pui, asezonăm cu sare și piper, pătrunjel tocat,  
unt și mai lăsăm un minut.
 File-ul de somon îl marinăm cu ulei de măsline, fresh de lămâie,  
sare și piper.
 Ciupercile le sotăm în unt și le asezonăm cu sare și piper.
 Sparanghelul îl blanșăm, apoi îl tragem în unt la tigaie cu sare și piper.
 Punem file-ul de somon pe grătar sau la tigaie în puțin ulei de măsline. 
 
 Pe farfurie așezăm ciupercile în linie, file-ul de somon peste ele, 
apoi sosul de creveți și capere.
 La final, adăugăm sparanghelul sotat și puțin sos lângă preparat.

 Poftă bună!

Sosul:File de somon cu sos 
de creveți și roșii cherry, 
ciuperci și sparanghel

Pentru sos:
- ulei de măsline - 20 ml
- usturoi - 5 gr 
- capere - 10 gr
- roșii cherry - 60 gr
- creveți - 60 gr
- vin alb - 5 ml
- stoc de pui - 100 ml
- sare, piper după gust
- pătrunjel tocat
- unt - 10 gr

Ingrediente:
- file de somon - 250 gr 
- fresh de lămâie - 20 ml
- sare - 1 gr
- piper - 1 gr
- ulei de măsline - 10 ml
- ciuperci - 80 gr 
- unt - 20 gr
- sparanghel - 50 gr

Self service la City Grill Floreasca
 Am relansat City Grill Floreasca! Vă așteptăm cu un nou 
design interior și un nou concept: self service pentru un plus 
de rapiditate și eficientizare a timpului dedicat pauzei voastre 
de prânz.
 Obiceiurile urbane cu accente corporatiste ne-au inspirat, 
așa că ne-am pus pe treabă. Și pentru că unele lucruri chiar 
trebuie să rămână la fel, am păstrat mâncarea gustoasă cu 
care v-am obișnuit, preparate gătite zilnic ce ne amintesc de 
copilărie, de mirosul din bucătărie când mama sau bunica 
pregăteau ceva bun. Acela era locul unde se gătea întotdeauna 
variat, proaspăt și surprinzător, un deliciu pe care-l îmbrățișezi, 
acum, la City Grill Floreasca, dimineața când tânjești după un 
espresso aromat și un mic dejun sățios, la prânz, când fugi de 
la birou pentru o supă caldă sau după-amiaza când îți scoți 
colegii la un desert și o cafea pentru o discuție de serviciu 
„out of office”.
 Fiind un restaurant adaptat stilului urban, alert și mereu în 
schimbare, opțiunea de self service a venit de la sine pentru a-ți 
simplifica fiecare experiență și a nu-ți irosi timpul. Doar vii, alegi 
și combini bunătățile așa cum poftești, le achiți și le savurezi. 
 Vă așteptăm la noul City Grill Floreasca!

credit foto: Mihai Benea



 Cum primăvara aproape că o poți vedea în zare, 
Pescăruș a început să se primenească. Interiorul 
bătrânei locante primește, la aproape 80 de ani de 
când și-a deschis ușile întâia dată, un suflu nou, o 
reamenajare inspirată din atmosfera originală a locului 
și reimaginată de unul dintre cei mai talentați arhitecți 
bucureșteni – Mihai Popescu. Odată cu noua imagine 
va ieși la iveală și o variantă regândită a meniului. O 
variantă bazată pe părerile și sfaturile clienților din 
ultimul an asupra actualului meniu. 
 Moștenirea noastră la Pescăruș e dată de 
experiența epocilor în care acest restaurant a funcționat 
fără oprire, o moștenire de care suntem responsabili 
și care ne face să fim într-o permanentă căutare. De 
gusturi, de tendințe, de experiențe. Generații întregi 
de bucătari, patisieri, măcelari și cofetari și-au lăsat 
amprenta asupra locului construind această moștenire, 
un lucru imposibil de cumpărat.
 Poate acesta este și motivul pentru care flacăra 
cuptorului din bucătăria de la Pescăruș nu s-a stins 
niciodată din 1939. Fiecare an contează, fiecare 
preparat nou din meniu contribuie la istoria locului, 
fiecare client ce se așază la masă capătă o poveste. 
 În istoria noastră am avut suișuri și coborâșuri, ca 
în viață. De un lucru suntem însă siguri: mâine vom fi 
mai buni ca azi. Cu fiecare zi ce trece, cu fiecare fel de 
mâncare servit, devenim mai buni. Iar acesta este un 
drum de la care nu ne vom abate niciodată. 

 Cunoscătorii știu că borșul moldovenesc nu 
e doar o ciorbă, ci este o ciorbă acrită cu borș de 
tărâțe, nu cu zeamă de varză, zarzăre, oțet sau 
orice altceva mai folosesc gospodinele de prin 
alte părți.
 Dar ce calități speciale are cocoșul așa încât 
moldovenii i-au dedicat un borș doar al lui? În 
primul rând carnea de cocoș are o culoare roșie, 
asemenea vânatului, și un gust intens și dulce 
care se potrivește de minune cu acreala borșului. 

Apoi, cocoșul are mai puțină grăsime decât o 
găină, ceea ce face ca zeama să fie mai slabă.
 Legumele tăiate mărunt, frunzele zdravene de 
leuștean și delicații tăiței de casă rotunjesc gustul 
acestui borș desăvârșit. Și, ca orice borș, înainte de 
a-l savura, se însoțește cu un ardei iute, care să te 
înțepe în obraz până la lacrimi.
 Borșul de cocoș, făcut întocmai, stă astăzi în 
meniul de la City Grill pentru toți cei care vor să 
guste o zeamă fierbinte și cu gust bogat.

O felie de istorie cu topping delicios.
Trattoria Buongiorno 

Iancu, fiul cel mic al lui Ioan Pavelescu-Gârbovi 
(negustor de blănuri și proprietar de spițerii) împlinea 
în primăvara lui 1820, 18 ani. Era un flăcău înalt 
peste poate, că trebuia să se aplece când intra pe 
ușa bisericii. De asta îl și porecliseră “Paru”. Așadar, 
în ziua celor 18 ani, taică-su l-a luat să-i dea o bere și 
o tuzlama în curte la Manuc, căci avea prăvălia lipită 
de Han. S-au așezat la o masă, au ordonat cele de 

cuviință, iar Pavelescu ăl bătrân a început a-i ține lui 
Paru o întreagă lecție de viață presărată cu multe 
povețe și înțelesuri ascunse. Și când vorbea mai cu 
patos, bătrânul a băgat de seamă că junele era cam 
distrat, avea o privire galeșă și se cam îmbujorase ușor. 
Privindu-și odrasla mai cu atenție observă că aceasta 
avea un lung schimb de priviri cu o duduie minionă 
aflată la câteva mese depărtare de ei. Experiența sa 

de tată a 7 feciori îl făcu atunci să zâmbească șugubăț 
pe sub mustăți. Nu mai era nevoie de nicio lecție de 
viață, fiul său tocmai o primea pe cea mai importantă. 
Aristița Demetriade avea 16 ani și se afla în ziua aceea 
la Han cu mama, bunica și mătușa sa. Toate însoțite 
de un unchi dichisit venit din Franța. Era o tânără 
minionă cu niște ochi mari și verzi, atât de mari încât îți 
lăsa impresia că se bucură mereu. Vorbea franceza și 
italiana fluent, știa a scrie versuri și avea un rar talent 
la pasențe. În toamna anului următor Paru și Aristița 
făceau nuntă mare în Han. El de două ori cât ea, ea 
mai fericită ca niciodată. Doi viței, patru porci și 40 de 
găini au fost tăiate pentru o petrecere de pomină ce a 
rămas în istoria Hanului. În trecerea timpului Aristița i-a 
făcut lui Paru 4 copii și au avut, ca bunici, 11 nepoți. 
Alexandru Pavelescu este chirurg în Germania și este 
descendent al celor doi eroi din povestea noastră. De 
câte ori ajunge în România, trage la Han pentru un 
prânz ori o cină. Căci așa e tradiția. 

Restaurantul Hanu’ lui Manuc
O poveste de amor.

Din “NOU” Pescăruș.

Bun la prânz: Borșul de cocoș
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 Modul italian de a spune "sei una pizza!" 
(literalmente: ești o pizza!) înseamnă că ești 
plictisitor, dar nu și în felia aceasta de istorie.  
 Încă din secolul al XVIII-lea, pizza a început să 
fie vândută pe stradă şi în pieţe, iar nevoiașii din 
zona Napoli o apreciau enorm. Ieftină, gustoasă, 
consistentă, era pe placul oricui. În 1889, chiar și 
Regina Margherita a râvnit la o felie. Ce a urmat 
după prima îmbucătură? Mult mai multe! Alteța a 
început să consume tot mai multă pizza în pofida 
criticilor că se înfruptă din preparatele săracilor.
 Pasiunea Reginei nu s-a încheiat aici. Ea l-a 
chemat la curtea regală pe bucătarul-șef Rafaelle 
Esposito, cel care a inventat minunatul preparat. 

Aici a fost rugat să pregătească câteva variante 
de pizza. Zis și făcut! Entuziasmul bucătarului s-a 
materializat într-o rețetă unică de pizza, o pizza 
care avea să se numească “Pizza Margherita”. 
 Faimoasă încă de atunci, rețeta a rămas până 
în ziua de astăzi preferata consumatorilor de pizza. 
Cu roșii, mozzarella și busuioc proaspăt, este o 
vedetă în restaurantele noastre. 
 Dacă este și pe gustul tău, ori dacă preferi o 
pizza mai bogată în ingrediente de cea mai bună 
calitate aduse direct din Italia (sos de roşii Cirio, 
mozzarella Galbani, busuioc, oregano), noi te 
așteptăm la Trattoria Buongiorno, într-o lume 
delicios desăvârșită în cuptorul cu lemne de fag. 



 Primele berării au început să apară în București 
la sfârșitul secolului al XIX-lea și au devenit repede 
adevărate instituții de socializare.
 Berăriile au fost încă de la început foarte populare, 
ele fiind frecventate de cele mai diverse categorii de 
orășeni: aristocrați și politicieni, ofițeri și artiști sau doar 
simpli muncitori. Faptul că prețurile erau mici constituia 
o înlesnire pentru oricine ar fi vrut să se bucure de 
câteva ore ”în societate”. Era chiar o obișnuință să se 
iasă cu întreaga familie, inclusiv cu copiii.
 Cele mai renumite berării din acea vreme s-au 
deschis în centrul orașului, însă foarte populare erau 
și cele găzduite de marile fabrici de bere ale vremii 
– Luther, Oppler sau Bragadiru. Dat fiind concurența 
din ce în ce mai mare, patronii acestor localuri au 
fost nevoiți să adauge ceva în plus pentru a atrage 
clienții. Așa au apărut, mai ales în grădini, scenele 
pe care debutau diverși artiști ai vremii. Înainte de 
Primul Război Mondial, aici se jucau piese de teatru, 
se cântau canțonete sau romanțe și chiar operă și 
operetă, înlocuite în perioada interbelică de spectacole 
de cabaret și revistă.
 În jurul berii, care ocupa locul central, fusese 
construit un meniu culinar simplu, dar adecvat, 
compus în principal din ”minuturi” – crenvurști calzi, 

patricieni, mici, cârnăciori, șuncă, unt, ridichi sau 
alune prăjite. În locurile cu pretenții, meniul cuprindea 
și preparate mai elaborate cum ar fi ciorba de burtă 
sau tuslamaua.
 Berăriile au existat cu succes până în anii de după 
cel de-al Doilea Război Modial, când au început să își 
piardă din farmec datorită naționalizării impuse de 
comuniști. Însă în ultimii ani, berăriile au început să își 
recapete popularitatea. De această dată, chiar dacă 
berea rămâne la loc de cinste, meniurile culinare sunt 
mult mai elaborate, ca și gusturile oaspeților. Astăzi, 

dacă te afli într-o berărie, pe lângă halba cu guler 
alb poți comanda platouri cu antreuri reci și calde, 
ciorbe de tot felul, fripturi la grătar sau la cuptor și, 
bineînțeles, legendarii mici care au trecut cu succes 
testul timpului.
 Cel mai important este, însă, că berăriile și-au 
păstrat atmosfera degajată, informală, ceea ce le face 
foarte potrivite pentru ieșirile cu familia sau cu prietenii. 
Dacă vreți să sărbătoriți un eveniment important sau 
pur și simplu vă doriți o seară relaxantă împreună cu 
cei apropiați, faceți o vizită la Hanu' Berarilor Interbelic!

 Anul acesta sărbătorim un secol de când 
România a devenit stat unitar și suveran. Marea 
Unire de la 1918 a adus împreună românii din 
cele trei provincii, consfințind definitiv identitatea 
acestui popor.
 Dar este cu siguranță o exagerare să susținem 
că bucătăriile provinciilor românești sunt identice 
și asta nici nu e de mirare ținând cont că România 
există ca stat de doar 100 de ani. Totuși, există unele 
preparate pe care le numim ”românești”, întâlnite în 
orice colț al țării. Nu ar fi corect să spunem că noi 
le-am inventat – ”meritul” nostru este, însă, acela de 
a le fi adoptat și transformat în preparate ce poartă în 
ele spiritul care ne unește ca națiune.
 De exemplu mămăliga este mai mult decât 
un simbol național. Cu greu găsim un alt preparat 
mai neaoș, mai românesc. Dar știți că noi, românii, 
am început să mâncăm mămăligă de porumb 
doar de vreo trei sute de ani? Porumbul, alături 
de cartofi, roșii, fasole și alte câteva alimente de 
bază, a pătruns în Europa și în Țările Românești 
adus din America, după ce Columb a descoperit 
tărâmul făgăduinței. Astăzi, aceste ingrediente 
”de import”, sunt atât de prezente în bucătăria 

noastră națională, încât cu greu ne închipuim că 
au existat vremuri în care am trăit fără ele.
 Cât despre numele de ”mămăligă”, nimeni nu 
știe de unde a apărut. Unii lingviști îi atribuie o 
origine macedo-română, de la termenul ”mumalig” 
– derivat din ”mamă”, descriind hrana primordială. 
Alții consideră că are proveniență geto-dacă, 
”Mam-Mulo” (cuvânt atestat și ca nume propriu) 
însemnând ”potolește foamea”. Cert este că 
preparatul cu această denumire apare în limbile 
mai multor popoare din zona noastră: turcă, 
bulgară și maghiară – ”mamaliga”, în greaca 
nouă – ”μαμαλίγκα” (mamaliga), în albaneză 
“mamalingë”, în sârbă şi croată “mamaljuga” şi în 
rutenă “mamalyg”.
 Iată cum acest preparat-simbol al bucătăriei 
românești nu este doar al nostru, ci se regăsește 
și în culturile țărilor cu care împărțim continentul. 
Același tipar se aplică celor mai multe dintre 
mâncărurile noastre tradiționale pentru că bucătăriile 
popoarelor nu sunt ermetice. Gusturile călătoresc, 
se împrumută și se modifică până la ștergerea 
legăturii cu originea și apariția unor preparate noi, 
după gustul și esența unui popor.

 Noi, românii, am încercat din toate, am ales ce 
ne-a plăcut și am adaptat. Sarmalele, chiftelele, 
ardeii umpluți și micii, musacaua, ciulamaua sau 
ghiveciul de legume ne vin din Orient, zacusca 
de la sârbi, gulașul de la unguri, afumăturile de la 
sași și tot așa. Dar avem ceva al nostru, care ne 
definește până la urmă specificul culinar – modul 
în care le-am combinat în farfurie: doar în România 
vei mânca sarmale cu mămăliguță, smântână și ardei 
iute, pastramă de oaie cu mămăligă sau ”puricei” de 
mămăligă copți pe plită și unși cu miere.

Va urma!

Hanu' Berarilor. În berărie, oricine își găsește locul. 

Marea Unire în bucate - I 
De unde vin preparatele-simbol ale bucătăriei românești? 

ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD

City Cafe Charles de Gaulle
P-ţa. Charles de Gaulle nr. 15
0720 626 262

City Cafe Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0721 283 614 

City Cafe City Gate
Turnul de Sud 
P-ța. Presei Libere nr. 3-5
0722 138 449

CITY CAFE

Centrul Istoric
Str. Stavropoleos nr. 5
0726 282 373 / 021 313 75 60

CARU’ CU BERE

HANU’ BERARILOR 
INTERBELIC 

Hanu’ Berarilor 
Casa Oprea Soare
Str. Poenaru Bordea nr. 2
0729 400 800 / 021 336 80 09
Hanu’ Berarilor 
Casa Elena Lupescu
Bd. Pache Protopopescu nr. 51
0725 008 005 / 031 438 00 59

Trattoria Buongiorno Băneasa 
Băneasa Shopping City, etaj 1 
0731 496 659 

Trattoria Buongiorno 
Terminal Schengen 
Aeroportul Internațional 
Henri Coandă 
0721 283 614

Trattoria Buongiorno Primăverii 
Str. Herăstrău nr. 2  
(colț cu Bd. Primăverii)  
0734 406 107

Trattoria Buongiorno Lido
C.A. Rosetti nr. 13
0725 117 766

Trattoria Buongiorno Centrul Istoric
Str. Stavropoleos nr. 8,  
colț cu Str. Smârdan 
0799 402 306

Trattoria Buongiorno Arena
Bd. Basarabia nr. 37-39 
0731 037 387

TRATTORIA 
BUONGIORNO

City Grill Primăverii 
Bd. Primăverii nr. 3 
0726 626 262 / 021 233 98 18

City Grill Covaci 
Str. Covaci nr. 19 
0727 626 262

City Grill Floreasca
Calea Floreasca nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 543 333

City Grill Băneasa
Băneasa Shopping City, etaj 1
0799 105 542

CITY GRILL

Herăstrău
Aleea Pescăruș, Parc Herăstrău
0731 330 034 / 021 230 46 40

PESCĂRUȘ

Centrul Istoric
Str. Franceză nr. 62
0730 188 653

RESTAURANTUL 
HANU' LUI MANUC

Știați că:   Dietă
Iaurturi probiotice pentru echilibrarea sistemului 
imunitar, precum și alimente bogate în antioxidanţi 
şi în acizi graşi esenţiali Omega 3 (fructe, legume, 
pește, ulei de măsline).

  Acupunctură 
Introduse în anumite puncte de pe corp, 
acele de acupunctură atenuează simptomele 
alergiilor de sezon. 

  Coajă de ceapă 
Antihistaminic natural şi antiinflamator, 
ameliorează starea generală și simptomele 
specifice alergiei.

  Sport
Mișcare pentru stimularea circulației sangvine și 
detoxifiere.

  Miere
Câte 3 lingurițe de miere zilnic stimulează sistemul 
imunitar.

  Ierburi 
Căni de infuzie cu urzică, mesteacăn, păpădie, 
brusture şi coada-şoricelului pentru favorizarea 
digestiei, relaxare și somn odihnitor. 

.......................................................................................................................................................................................

EDIȚIE DE PRIMĂVARĂ 
exemplar gratuit distribuit EXCLUSIV în restaurantele afiliate29#

Alergiile de 
primăvară se 
combat cu  
soluții naturale?

Trattoria Buongiorno Victoriei 
Bd. Lascăr Catargiu nr. 56 
0722 446 766

CONTACT PUBLICITATE

OUT4FOOD este o publicație 
trimestrială, distribuită gratuit în toată 
rețeaua Grupului City Grill, însumând 
19 restaurante și un trafic zilnic de 
12.000 clienți. 

Pentru detalii suplimentare despre 
publicație și modalitatea contractării 
spațiilor publicitare, ne puteți contacta 
la adresa roxana.miron@citygrill.ro.

.......................................................................................................................................................................................

Grupul City Grill caută locații 
cu potențial pentru deschiderea 
de noi restaurante.
Contact: Octav Dură,  
octav.dura@citygrill.ro

Grupul City Grill caută furnizori 
de produse alimentare.
Contact: Paul Iftode,  
paul.iftode@citygrill.ro

Grupul City Grill angajează!
Detalii: recrutare@citygrill.ro 

Consilier evenimente 
Vera Mîțu, 0725 558 054
vera.mitu@citygrill.ro


