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La 15 ani nu suntem perfecti, dar 
ne îndrăgostim. În fiecare zi.
 Uneori, fără să ne dăm seama, nu măsurăm timpul 
în ani, în zile sau în orice experiențe. Există un timp 
pentru joc, un timp pentru descoperiri, un timp pentru 
nesăbuințe și un timp pentru îndrăgostit. 15 ani. E 
poate cea mai importantă vârstă a adolescenței. 15 ani. 
Prima dragoste, prima scrisoare, prima întâlnire, primul 
sărut furat. Euforia descoperirii unui sentiment care 
pentru cei mai mulți are să le ghideze destinele pentru 
tot restul vieții. 
 
 Am împlinit 15 ani. Uneori pare o secundă, alteori 
pare o veșnicie. Am descoperit pas cu pas care ne 
este drumul, am experimentat, am inovat, ne-am 
avântat, uneori am greșit, alteori ne-am pripit, dar toate 
aceste lucruri la un loc ne-au definit personalitatea 
și am devenit ceea ce suntem azi. La 15 ani suntem 
îndrăgostiți irevocabil de lucrurile pe care le facem.

 În fiecare zi redescoperim bucuria de a exista într-
un domeniu unic și fascinant. La 15 ani suntem cu 
adevărat adolescenți – neliniștiți, pasionați, curioși, 
uneori rebeli, alteori neînțeleși, dar mai ales încrezători. 
Viitorul e în fața noastră și nimic nu ne poate opri din 
aventura călătoriei către lumea de mâine. Avem atât de 
multe lucruri extraordinare de făcut, avem atât de mulți 
oameni pe care trebuie să-i cunoaștem, avem atât 
de multe de descoperit, avem planuri, vise, speranțe, 
avem ambiții și o dorință nestăvilită de a demonstra 
întregii lumi că orice poate fi realizat dacă îți propui cu 
adevărat și dacă îți urmezi inima.
 
 Noi suntem Grupul City Grill, cel mai mare grup 
de restaurante cu capital românesc din România. Și 
suntem de abia adolescenți. Îndrăgostiți. Și asta ne 
face mai buni în fiecare zi.

Formă cu foarte mult fond
 Nu se cade ca un articol așa de frumos să înceapă 
cu un clișeu, dar ce să-i faci când e cel mai potrivit 
mod de a spune ce trebuie povestit. Tot umblă o 
vorbă care zice cam așa: “dacă pereții ar vorbi”. De 
multe ori e lăsată în aer, ca și cum tot ce aud pereții 
sunt doar secrete. Nu se știe, or fi și secrete, povești 
șoptite doar cui trebuie, dar pereții aud și o mulțime de 
nimicuri pe care nu le-ar spune nici dacă ar putea.
 
 Dar pereții de la Caru’ cu bere… aici e altă discuție. 
Au început să fie ridicați în 1898 și un an mai târziu erau 
deja pregătiți să asculte tot ce se discuta. De peste 
120 de ani aud povești picante, secrete supraestimate, 
nimicuri spuse în foarte multe cuvinte și discuții care ar 
putea aprinde chiar și un ochi de baltă.
 
 Arhitecții Ziegfried Kofczinsky și Alois Pesch sunt 
cei care s-au ocupat de construcția Restaurantului 
Caru’ cu bere așa cum îl știm și azi. Tot Ziegfried a 
conceput și o serie de elemente pentru amenajarea 
interioară: mobilier, lambriuri, picturi murale. 
 Restaurantul era la parter, la etajul 1 era un 

apartament cu două  saloane, un birou, un 
dormitor, o sufragerie, o bucătărie și câteva 
spații anexe, iar la etajul 2 erau amenajate două 
apartamente, ambele compuse din birou, salon, 
dormitor și sufragerie. Mansarda era pentru 
angajații restaurantului și servitori, dar tot aici se 
găsea și spălătoria. 
 
 După câțiva ani, prin 1910, pereții Carului 
începuseră să obosească, erau mult prea mulți 
oameni, prea multe discuții, iar ei nu puteau ține 
pasul. Așa că, a venit timpul pentru o extindere,  
iar poveștile au continuat să curgă spumoase, la 
fel cum o făcea și berea în halbe. 
 
 În 1983 – 1986 a fost reamenajat după proiectul 
arhitectului Ion Barabaș care a ținut să păstreze 
farmecul lambriurilor, vitraliilor și frescelor. Însă 
timpul, naționalizarea și apoi retrocedarea nu au 
fost cele mai blânde, iar clădirea din Stavropoleos 
5 a avut de suferit, dar nu s-a oprit din adunat 
povești la bere.

Echipa City Grill

,



faptul că aromele robuste ale berii sunt experimentate la 
maximum atunci când sunt servite în stare proaspătă, 
direct de la fabrica de bere.
 Vă invităm să o încercați într-una din următoarele 
restaurante: Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare și Becker 
Bräu și să fiți cu ochii în patru pentru cele care își vor 
deschide porțile în curând.
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• Mixul de salată se amestecă cu baby spanac, căpșunele 
tăiate jumătăți, brânza Chevre, rodia și roșiile uscate 
tăiate julien. 

• Se adaugă dressing-ul Vinaigrette (ulei de măsline 20 
ml, fresh de lămâie 15 ml, muștar 10 g, miere 10 g, usturoi 
2 g, sirop Grenadine 15 ml, sare, piper) și se amestecă 
cu salata.

• Se montează salata în farfurie peste care se pune 
dressing-ul de brânză (maioneză 10 g, brânză 
Camembert 10 g, sos Worchester 2 ml, smântână lichidă 
30 ml, fresh de lămâie 5 ml, ceapă 2 g, usturoi 2 g), 
mugurii de pin și semințele de susan și se amestecă 
cu salata.

Poftă bună!

Salată de primăvară
cu brânză Chevre și căpșune
Ingrediente
 
 Mix salată 60 g 
 Baby spanac 30 g 
 Căpșune 70 g 
 Brânză Chevre 70 g 
 Rodie 40 g 
 Muguri de pin 5 g 
 Roșii uscate 30 g 
 Semințe de susan 1 g 
 Dressing Vinaigrette 30 g 
 Dressing brânză 60 g

 „Ba e lac!” – ar zice cei mai suspicioși dintre 
noi înfrățiți cu cei pesimiști. Și poate chiar așa 
este dacă stai să judeci lucrurile după aparența 
lor cotidiană. Dar, să stăm puțin și să analizăm 
lucrurile pe partea lor nevăzută, cum făcea 
odinioară Doctorul Georgescu, chirurg ilustru și 
client veșnic la Pescăruș prin anii ‘70. 
 Te așezi la masă, sub bătrânul copac ce 
umbrește generos terasa cârciumii într-o după-
amiază călduroasă.  O chelneriță tânără cu 
zâmbet larg sau poate un chelner bătrân cu 
tâmple albe și vorbe iscusite sosește dornic 
să-ți ia comanda. Comanzi niște icre, o porție 
de hamsii, un pește proaspăt la jar, o baterie 
de vin. Între timp sosesc și companionii, trei-
patru prieteni pe care-i știi... nici nu mai știi de 
când îi știi... de-o viață. Discuția se aprinde, 
vinul inundă paharele unduios, peștele desfată 
poftele culinare estivale. În zare soarele se 

by Chef Dan Țonescu
Retetă

 Când până și numele o spune, nu este greu să 
ghicești specialitatea restaurantelor City Grill. Aici 
găsești mereu mâncare la grătar, pregătită din cele 
mai proaspete ingrediente, alese cu grijă pentru 
gusturi desăvârșite. 
 Mici, frigărui, sărmăluțe, fripturi și pește – cele 
mai bune preparate tradiționale românești se îmbină 
armonios cu bucate atent selecționate din bucătăria 
internaţională. 
 Iar atunci când vine vorba despre preparate 
internaționale, un loc aparte în meniul City Grill îl 
ocupă burgerii. Direct de pe Marele Grătar, aceștia 
urmăresc trei rețete tradiționale, reinterpretate de 

către Chefii City Grill. 
 Fiecare burger este unic datorită ingredientului 
cheie care îl individualizează și care îi dă o savoare 
aparte: carnea de pui, carnea de vită și brânza 
Halloumi. Toate acestea vin direct de pe grătarul cu 
jar, care le învăluie într-un gust inedit ce îți va rămâne 
în minte mult timp.
 Așadar, când simți că este timpul pentru o masă 
ca la carte, alege cu încredere burgerii City Grill. 
Ingredientele deosebite, rețetele reinterpretate și 
aroma unică dată de grătarul cu cărbuni va transforma 
această experiență culinară într-una cel puțin 
memorabilă.

delicii direct de pe Marele Grătar

Ursus la Tank, 
cea mai proaspătă bere din București

în containerele special proiectate în pub și are o 
durată scurtă de consum: mai mică de 28 de zile, 
mai exact 14, în prezent. 
 Gustul proaspăt al berii la tank provine, în 
principal, din doi mari factori: vârsta berii, care este 
foarte mică, și din păstrarea berii în permanență la 
rece. Faptul că aceasta este tot timpul rece, de la 
producție și până la consum, este maximul ce se 
poate face pentru o bere din punctul de vedere al 
prospețimii gustului.
 Experiența cu berea la tank nu e legată de 
arome exotice sau bogății de arome și gust, ci 
de prospețime maximă și de arome curate, libere 
de influențele perturbatoare inerente din mediu 
(temperatură, vechime). 
 În prezent, în România, Ursus la Tank este o 
bere apreciată de către consumatori, care afirmă 

 Pe parcursul ultimelor luni, Ursus la Tank a 
cucerit curiozitatea consumatorilor de a încerca 
cea mai proaspătă bere din oraș, adusă direct din 
fabrică în halbele lor.
 Berea la tank este pentru cei ce apreciază 
berea de înaltă calitate, care poate fi savurată într-
un cadru social, în locații care oferă o experiență 
completă, unică pe piața românească, prin design-
ul acestora, interacțiunea cu personalul și prin 
ritualul de servire.
 Procesul berii la tank permite livrarea berii 
proaspătă, nepasteurizată, direct din fabrică, chiar 
dacă aceasta se află la 200 de kilometri distanță.
 Ce diferențiază berea la tank de alte beri? Are 
un gust proaspăt, de parcă ar fi gustată direct din 
fabrică, este o bere premium nepasteurizată la 
draft; berea este transportată direct de la fabrică 

Burgerii City Grill

Pescăruş 
o terasă cu vedere la mare

joacă pe luciul apei. Pe fundal trece un vaporaș 
plin de turiști cu aparate foto legate de gât și 
brațele pline de tot felul de hărți și pliante. 
Seara se așază elegant, iar pe malul apei se 
înșiră tineri în trupuri frumoase la alergat. Pe 
deasupra pescărușii roiesc în căutarea sclipirii 
unui pește, țipând din când în când a vacanță. 
Departe, în cealaltă parte a luciului de apă, se 
aprind luminițe colorate și din când în când mai 
răzbat frânturi de muzică. Briza începe să adie 
ușor dinspre apă. Acela e momentul în care toți 
cei de la masă veți privi pierduți spre orizontul 
imaginar, iar unul dintre voi murmură ca pentru 
sine în timp ce va chema chelnerul pentru încă 
o baterie de vin, „Ce bine e aici, la mare”.
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Vinul în restaurant �i ecua�ia
asocierilor culinare 

Somelier Sergiu Nedelea,
Winetaste School

 Oamenii sunt în permanentă căutare și cizelare a 
rafinamentului pe care binomul mâncare-vin îl oferă. 
Vinul și mâncarea au devenit chiar subiecte filosofice, 
pretexte pentru alte căutări spirituale în cele mai diverse 
domenii. 
Dacă mâncarea intră în poveste cu un calcul precis al 
aportului caloric, al texturii sau al corpolenței în funcție 
de timpul și de temperatura de gătire, vinul vine cu un 
aport mai degrabă spiritual, cu acea parte de poezie care 
potențează și dezvăluie calitățile din aromele și gusturile 
preparatului din farfurie.

 Așa a apărut și profesia de Somelier – arhitectul 
stării de bine a oaspeților din restaurant – personajul 
responsabil cu recomandarea celor mai fericite asocieri.
În restaurant nu intri doar să mănânci pentru că îți este 
foame și nici să bei pentru că îți este sete. Pentru asta 
sunt alte soluții. În restaurant intri pentru un spectacol 
senzorial, intri să te bucuri de un preparat pe care acasă 
nu îl poți face din diverse motive și de un vin a cărui 
poveste nu o știi încă, cel puțin nu complet. 

 Împreună cu Managerul de Training, Alexandra 
Turosu și sub îndrumarea subsemnatului, la Winetaste 
School, 15 ospătari din toate brandurile grupului City Grill 
au devenit somelieri certificați ANC, iar procesul lor de 
învățare cu siguranță nu se va opri aici.

, ,

 ”Sunt mândru și le urez succes în noul 
rol profesional!”

Trattoria Buongiorno Covaci 
locatie nouă, obiceiuri vechi

 

 Trattoria Buongiorno, restaurantul cu specific italian 
al grupului City Grill, te așteaptă în Centrul Vechi al 
Bucureștiului cu o locație nouă, dar cu aceeași atmosferă 
plăcută ca până acum. Covaci 6 este locul unde poți 
experimenta în continuare o călătorie culinară în Italia, 
țara pastelor, a pizzei și a altor preparate apreciate 
peste tot în lume.
 
 Noua locație dispune de 150 de locuri pregătite să 
primească cele mai frumoase povești și cele mai sincere 
zâmbete. Cu un design nou, creat de arhitectul Mihai 
Popescu, Trattoria Buongiorno Covaci impresionează 

prin atmosfera intimă creată de luminile delicate. 
Fiecare loc al restaurantului găzduiește un colț de 
natură, iar dispunerea meselor și muzica în surdină 
sunt gândite special pentru întâlniri de afaceri și 
momente de relaxare alături de cei dragi. 
 
 Meniul este același ca până acum: bogat, 
divers și cu grijă ales. Preparatele sunt presărate 
cu dragostea bucătarilor pentru bucătăria italiană 
și respectă cele mai înalte standarde de calitate. 
Pizza, paste, fructe de mare, salate, deserturi – 
acestea sunt doar câteva dintre specialitățile cu care 
Trattoria Buongiorno Covaci te așteaptă zi de zi să 
îi calci pragul. În plus, de luni până vineri, ai oferte 
speciale pentru prânz și cină. Dă-le de veste și celor 
dragi și descoperiți împreună noua locație Trattoria 
Buongiorno din Centrul Vechi!

,



Telefonul consumatorului

Contact Publicitate
Out4food este o publicație 
trimestrială, distribuită gratuit în 
toată rețeaua Grupului City Grill, 
însumând 18 restaurante și un trafic 
zilnic de peste 13.500 de clienți.

marketing@citygrill.ro

0731 491 849 
office@citygrill.ro
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din bucătărie
by Chef Dan ȚonescuTrucuri 

Pastele fierb fără nicio grijă dacă pui o lingură 
de lemn deasupra lor. În acest fel, lemnul va 
opri spuma să dea pe afară, iar tu nu mai 
trebuie să stai lângă oală cât timp acestea 
fierb.

Dacă ai pus prea multă sare în mâncare, 
o felie de cartof crud va remedia situația. 
Acesta va absori toată sarea, iar mâncarea 
ta va fi din nou gustoasă.

Excesul de grăsime de pe alimente poate 
fi eliminat cu ușurință dacă folosești cuburi 
de gheață și un prosop de hârtie. Gheaţa 
va acţiona ca un magnet dacă o înfășori în 
prosop şi ștergi partea plină de grăsime.

Dacă vrei să gătesti ca un italiano vero, tre-
buie să știi că aceștia respectă sezonalitatea 
fructelor și legumelor. 
Atunci când te decizi asupra unei rețete, asi-
gură-te ca ingredientele pe care folosești sunt 
proaspete. 

Două căr�i noi 
despre gastronomia 
românească veche

�pri� de Vară

   Editura GastroArt a reeditat, într-un proiect susținut 
de City Grill, două cărți fundamentale ale gastronomiei 
autohtone. „Bucătăria română. Carte cuprinzătoare de 
mai multe rețete de bucate și bufet” de Christ Ionnin, 
singura carte de rețete tipărită pe timpul lui Alexandru 
Ioan Cuza, apărută pentru prima și singura dată în 1865 
și folosește, tot pentru prima dată, terminologia de 
„Bucătărie română”. Eram în perioada de după Unirea 
de la 1859 și până-n 1878 când are loc recunoașterea 
independenței, vremuri pe când „român” & „România” 
abia începeau să se impună. Am făcut această extrem 
de scurtă digresiune pentru a explica de ce titlul ar putea 
părea înșelător, dat fiind faptul că rețetele din carte nu-s 
musai autentice.
 “Cărticica meseriei de bucătar – cartea de bucate 
de la Cluj tipărită în 1695” este o traducere în premieră 
din maghiara medievală realizată de istoricul clujean 
József Lukács, cel care semnează și notele explicative 
și studiul introductiv. Cartea de față marchează multe 
alte premiere mai mult decât demne de a fi menționate și 
subliniate: cea mai veche rețetă de sarmale de la noi, cea 
mai veche rețetă de varză à la Cluj, cea mai veche rețetă 
de pâine de pe actualul teritoriu românesc.

 Nu în ultimul rând, “pe baza argumentelor putem 
afirma că Sofia Tofeus poate fi recunoscută drept 
autoarea primelor patru părţi ale Cărticelei meseriei 
de bucătar şi, implicit, prima autoare de pe teritoriul 
României căreia i s-a tipărit o lucrare”.
 Cele două volume, tipărite cu sprijinul City Grill, fac 
parte dintr-o colecție ambițioasă de reeditări ale celor 
mai importante titluri gastronomice românești prin care 
GastroArt contribuie la recunoașterea patrimoniului 
gastronomic ca parte a identității naționale. 

Cosmin Dragomir, publisher gastroart.ro

 Nu există semn mai bun că a dat vara în urbe precum 
fântâna lui Manuc. Săpată acum mai bine de 200 de ani 
drept în mijlocul Hanului, ca să adape caii alergați pe drumurile 
prăfuite ale vremii și să stingă setea drumeților, fântâna a 
secat odată cu trecerea timpului și mai ales cu diversele 
sistematizări suferite de bietul oraș. Dar, o dată pe an, ca prin 
minune, ea revine la viață într-un mod pe cât de straniu, pe 
atât de îmbucurător pentru orice suflet candriu și pentru orice 
spirit aplecat spre bucuriile vieții. Când vine vremea bună de 
stat în curtea Hanului, fântâna cu pricina se umple de gheață 
cristalină din care răsar, precum toporașii de sub zăpezile 
Carpaților, sticle aburinde cu vinul lui Manuc. 
 Chelnerii își fac cruci mari de uimire, rândașii de la bucătărie 
dau fuga în prispă să vadă minunea, iar duduile nemăritate 
și mai curajoase bagă pe furiș câte un deget în gheață, căci 
cică aduce noroc la măritiș. Așa află toată lumea că vara ne-a 
călcat pragul și că nu mai e loc de întors. Și încep mesele alea 
mari și lungi pentru care se scot pe ciutură sticle de Șarbă sau 
de Rosé fără număr. Dar fântâna nu seacă. De unde scoți de 
acolo sporește numărul clondirelor cu licoare binecuvântată 
de o ține așa până la prima brumă a toamnei. Cât e vara de 
lungă curge vinul din fântână cu spor și veselie, făcând ca 

nopțile scurte să pară și mai scurte, iar iubirile lungi să pară 
veșnice. Vezi tu, se pare că are fântâna asta rânduiala ei și 
mai ales știința ei de a pune la masă oameni de toate felurile 
și din toate colțurile țării și ale pământului, făcându-i să se 
înțeleagă unii cu alții, să chefuiască în pace și armonie, să se 
bucure împreună de lucrurile mici ce dau vieții aromă și gust. 
 În vremea asta, în fiecare dimineață de la Dumnezeu, 
sifonarul de la Manuc se trezește cu noaptea-n cap, până să 
se suie soarele deasupra acoperișului de șindrilă, și se pune 
pe încărcat sifoanele golite de setea nopților călduroase. Nu-i 
lucru rău că mușteriul neaoș îndoaie vinul cu apă împinsă. 
Așa e obiceiul dâmbovițean, așa e tradiția vara, așa se simte 
românul bine, cu șpriț. Doar la auzul acestui cuvânt – șpriț 
rece – parcă te ia cu neliniște și cu poftă de petrecere, că 
vorba ceia, vara e lungă, iar șprițul te ajută să o trăiești mai 
vârtos, mai ales când îl însoțești de niște codițe de purcel 
rumenite viclean în cuptor, un calcan ușor și îmbietor ori un 
ciolan de miel vecin cu dorul de ducă. Nu o mai fi Manuc ăl 
bătrân printre noi, deși Veta de la bucătărie jură că-l aude 
umblând prin pod în fiecare noapte și numărând la cocoșei 
de aur, dar spiritul lui e viu printre bătrânele ziduri ale celui 
mai vechi han din Europa. 
 Fiecare apus de soare din curtea Hanului e în fapt o 
invitație la răsărit, așa e Șprițul de Vară din Fântâna lui 
Manuc, unic și de neuitat. 


