
5 ANI DE LA PRIMUL

CITY GRILL

În luna mai 2004, o echipă entuzi-
astă, cu experiență semnificativă în 
domeniu, își propune crearea unui 
nou brand în industria restaurante-
lor.
Crearea unui brand nu se poate face 
decât orchestrând un întreg meca-
nism, schimbând cu iuțeală macazul 
atunci când drumul pare înfundat, 
inventând cu îndrăzneală lucruri noi, 
conservând cu grijă ideile prețioase. 
David Ogilvy caracterizează foarte 
bine nebunia creării unui nou brand:
“N-ai nevoie de multă minte ca să 
vinzi ceva în câștig, dar ca să creezi 
un brand îți trebuie geniu, credință și 
perseverență.”
Fără a avea pretenţia de genialitate, 
echipa City Grill a investit timp de 5 
ani în acest nume, prin creșterea ca-
lităţii și prin îmbunătăţirea serviciilor, 
încercând să câștige loialitatea clien-
tului. 

Acest lucru nu este ușor mai ales când 
un restaurant se transformă în două, 
în trei și, foarte curând, într-o reţea. 
Dezvoltarea unei reţele presupune 
impunerea de reguli stricte care, câ-
teodată, afectează și clientul, presu-
pune o oarecare greutate în mișcare 
și în schimbare, dar aduce cu sine și 
un avantaj competitiv legat în primul 

rând de brand. 
City Grill s-a dorit să ajungă un loc în 
care poţi să intri cu lejeritate în fieca-
re moment al zilei. Este un loc în care 
poţi să semnezi un contract, să iei pa-
uza de prânz, să ieși cu prietenii sau cu 
familia, unde angajaţii sunt instruiţi să 
respecte clientul și să verifice constant 
calitatea produselor. 
În prezent, reţeaua deţine 5 restauran-
te City Grill și 3 cafenele City Café. 
 Dragoș Petrescu, CEO al grupului: 
“Am convingerea că succesul pe piaţă 
în perioada următoare va depinde în 
primul rând de forţa brandului afacerii 
pe care o conduci. Pe lângă acest as-
pect, avem nevoie de inovaţie, dedica-
re și o perseverenţă de nezdruncinat. 
Am încredere în capacitatea noastră 
de a reuși în condiţii dificile. Mizez pe 
echipa City Grill ca împreună să des-
chidem în acest an noi restaurante și 
cafenele.”

Trattoria Buongiorno a luat în considerare 
succesul meniurilor pentru prânz și, din 
luna aprilie 2009, a introdus și meniurile 
pentru cină. 
Meniurile pentru cină sunt alcătuite din fel 
principal, garnitură și un pahar de vin alb/
roșu, toate la preţul de 19,9 lei. Prin lansa-
rea ofertei cu meniuri pentru cină la un preţ 
special - două persoane pot lua cina în oraș 
cu 40 lei! - Buongiorno atrage în special fa-
miliile care nu vor să mai pregătească cina 
acasă (atât din cauza lipsei timpului, cât și 
pentru atmosfera de restaurant), dar și gru-
purile de prieteni. De ce un pahar de vin la 
cină? Pentru că savurarea unor mâncăruri 
bune alături de un pahar de vin bun merge 
mână în mână cu petrecerea unei seri plă-
cute. Alegerea unui vin potrivit poate spori 
cu siguranţă gustul unor preparate. Buon-
giorno pune la dispoziţia ta patru din cele 
cinci elemente ale unei seri reușite: mânca-
rea, vinul, serviciul și locaţia;  pe a cincea o 
lasă în seama ta: compania! 

Din luna mai 2009 
puteți găsi această 
ofertă specială  în 
restaurantele City 
Grill situate în 
Centrele Comerciale 
Orhideea și Feeria. 
Toate ingredientele 
sunt de cea mai bună 
calitate: piept de pui 
proaspăt, ouă, lapte, 
fulgi de porumb, 
piure de cartofi și le 
puteți savura la un 
preț fără egal. 

Ce se mănâncă, 
unde se mănâncă, 
ce promoții sau ce 
oferte mai sunt în 
București.  
Cum rezervi și cum 
alegi cel mai potrivit 
loc în care să poți 
sărbători o zi specia-
lă.  Știri din întreaga 
rețea pe care nu 
le poți rata. Există 
constant ceva nou, 
ceva distractiv sau 
atrăgător în locațiile 
noastre, uneori este 
o expoziție de artă, 
alteori un concert 
de vioară sau o 
petrecere.  
  
  
  
Locul în care poți afla 
informații diverse 
și poți rămâne în 
contact cu noi. 

Cina la 
Trattoria
Buongiorno

MAXI
NOU
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Atenție! Out4Food
a lansat cardul de 
reduceri aniversar cu 6% 
discount în City Grill, 
City Café, Buongiorno, 
Caru’ cu Bere!  

www.out4food.ro

Roua Munţilor, brandul de apă minerală 
din portofoliul PepsiAmericas, se repo-
ziţionează: pentru sezonul primăvară 
– vară 2009, Roua propune un look ele-
gant, urban și plin de stil. 
“Repoziţionarea brandului Roua Munţi-
lor este de departe cea mai importantă 
etapă din evoluţia mărcii pe piaţa româ-
nească, aceasta vorbind acum de la sine 
cu cei care se preocupă de imaginea 
lor, cei care pun preţ pe un look mereu 
actual. Roua Munţilor completează deja 
un stil de viaţă modern, me-
reu în vogă, și asta pentru că 
este mai mult decât o apă, 
este un ACCESORIU”, a de-
clarat Lucian Gavril, Brand 
Manager Roua Munţilor.
Cum, când și cu ce se 
poartă Roua Munţi-
lor?
Roua Munţilor este o 
apă la modă, o apă care 
accesorizează orice ţi-
nută pentru că imprimă 
stil și rafinament până 
și în cele mai simple 
gesturi cotidiene, inclu-
siv în cel de a bea apă. 
Roua Munţilor se poar-
tă în fiecare zi, atunci 
când ieși în oraș sau te 
îndrepţi spre serviciu, 
este accesoriul care îţi 
desăvârșeste imaginea.

Roua 
Munţilor  
Pure Style!

Perseverenţa, seriozitatea și 
dedicarea - bazele unui brand puternic

Șnitel uriaș 
de pui cu 
fulgi de 
porumb și 
piure de 
cartofi la  
9,9lei

Noutate

Noutate
Out4food.ro
Ghidul 
locatiilor și 
al ofertelor 
speciale



Pizzaiolo Buongiorno (maestru pi-
zzer) consideră că există o singură 
pizza: pizza Margherita. Rețeta pen-
tru această pizza este foarte simplă: 
aluat special, sos de roșii proaspete, 
brânză Mozzarella și busuioc. De al t- 
fel, aceste trei culori se regăsesc și în 
steagul Italiei. Diversele sortimente 
de pizza sunt combinații pornite de la 
pizza Margherita, diferite ingrediente 
precum piept de pui, ciuperci, măsli-
ne, ananas, prosciutto, ton etc., fiind 
adăugate ulterior pizzei de bază. 
Pizzaiolo folosește pentru aluat un 
anumit tip de făină, special pentru pi-
zza. La Buongiorno, pentru coacerea 
ei, se folosește cuptorul cu lemne de 
esență tare, bine proporționate (fag, 
stejar, carpen), operațiune care con-
feră produsului o aromă deosebită.  
Pizza se măsoară în diametru, la 
Buongiorno fiind de 32 cm., iar fe-
liile de pizza se mănâncă de regulă 
cu mâna. Calitatea pizzei, mai exact 
a blatului, este bună dacă o felie de 
pizza este puțin curbată în interior, 
dar nu se îndoaie când este ținută în 
mână. 
Începând din primăvara acestui an, la 
ambele restaurante Trattoria Buon- 
giorno puteți mânca pizza Buongi-
orno (pizza Margherita cu piept de 
pui proaspăt și feliuțe de ciuperci 
Champignon) la prețul de 15 lei. 
Dacă alegeți să consumați pizza, 
vă recomandăm să o asociați cu o 
bere. 
Pastele sunt un alt capitol impor-
tant în cadrul meniului Buongior-
no. Astfel, Buongiorno a ales cele 
mai renumite paste: Barilla. Paste-
le sunt pregătite “al dente”, după 
care sunt trase în tigaia încinsă cu 
ulei de măsline și diverse ingredi-
ente. O porție de paste este mult 
mai gustoasă dacă este asociată 
și cu un pahar de vin. La Tratto- 
ria Buongiorno prețul porției de 

paste variază între 20 și 22 de lei. 
Istoria pastelor începe în China 
acum 2500 de ani. Ele au fost aduse 
în Europa prin Spania, dar italienii 
au fost cei care au făcut din gătitul 
pastelor o adevărată artă culinară. 

La Buongiorno puteți mânca 6 ti-
puri de paste: penne, spaghetti, 
tagliatele, farfale, linguine, torte-
lini, toate cele 6 tipuri de paste fi-
ind pregătite  sub forme diferite și 
variate. 

REȚETA
LUNII

Trattoria Buongiorno:
Quant’e buono!

Berea nefiltrată, la timpul 
prezent în București

“Berea este dovada că Dumnezeu 
ne iubeşte şi că vrea să fim fericiţi”.
Benjamin Franklin

Ingredientele unui “răcoritor”:
- 20 ml sirop de grenadine
- 160 ml suc de portocale
- 40 ml apă plată
- 5 ml sirop de Blue Curaçao
- 1/2 lămâie

Se pun într-un pahar 20 ml sirop grena-
dine, se adaugă 2 cuburi gheață și peste 
acestea se toarnă ușor sucul de porto-
cale. Se dizolvă 5 ml sirop Blue Curaçao 
în apă plată, se adaugă zeama de lămâ-
ie și se toarnă în pahar peste gheață. Se 
ornează cu o felie de portocală.

Iată rețeta unui cocktail fără alcool pe 
care îl poți savura în pauza de masă, în-
tr-o zi călduroasă! 

Făcută de dragul unor vremuri când 
lucrurile erau mai simple... Dacă 
există o băutură care a traversat toa-
te epocile, ajungând până în zilele 
noastre sub diverse denumiri, atunci 
aceea este berea. Berea nefiltrată. O 
băutură străveche ce se consideră că 
a apărut oarecum accidental, în para-
lel cu dezvoltarea culturilor agricole, 
deoarece toate cerealele conţin za-
haruri, iar acestea pot fermenta sub 
acţiunea drojdiilor sălbatice purtate 
de aer. 
Azi nu mai sunt butoaiele de bere din 
lemn de stejar și nu mai sunt trans-
portate de căruţe trase de cai, dar be-
rea este produsă după aceeași reţetă 
ca și în trecut. Berea nefiltrată se dife-
renţiază printr-un plus de astringenţă 
și amăreală mai pronunţată decât cea 
a berii filtrate și pasteurizate, în echili-
bru cu gustul tradițional al drojdiei.

Berea albă nefiltrată are ca principală 
materie primă grâul moale. Este de 
culoare blond deschis, principala ca-
racteristică fiind opalescenţa. În plus, 
conţine mai mulţi 
nutrienţi decât 
berea filtrată.
Producătorii cas-
nici de bere susţin 
cu tărie că berea 
nefiltrată este mai sănătoasă pentru 
organism decât cea filtrată.
Procedeul de filtrare face berea clară, 
dar înlătură toată drojdia și savoarea 
pe care aceasta o dă. Drojdia conţine 
vitamina B căreia i-a fost adjudeca-
tă proprietatea de a reduce efectele 
mahmurelii.
Berea carbonatată natural, berea ne-
filtrată, conţine bule de CO2 mai mici 
și o spumă dantelată. 
Printre locurile celebre din Bucureștii 

de altă dată unde se putea consuma 
berea nefiltrată, trebuie menționat 
obligatoriu Caru' cu Bere, locul de 
întâlnire al unor intelectuali precum 

Caragiale, Coșbuc, Goga sau Sado-
veanu. Berăria a fost fondată de ne-
gustorul ardelean Nicolae Mircea în 
anul 1879, în vechiul han Zlătari și, 
după 20 de ani, s-a mutat în strada 
Stavropoleos, unde îl putem întâlni 
și astăzi. 
Azi, Caru’ cu Bere păstrează tradiția, 
fiind alături de City Grill Centrul Is-
toric și City Grill Primăverii, unul 
dintre puținele locuri unde poți savu-
ra gustul adevăratei beri nefiltrate. 

Cocktail
Rainbow

Oferte 
speciale

Ciolan românesc de porc cu 
varză călită, mămăliguţă, 
hrean și ardei iute

Cristina Nicolae: “Nu este niciun truc în această  
schimbare: produsele sunt la aceleași gramaje, 
cu ingrediente de foarte bună calitate.”

Specialitatea casei la Caru’ cu Bere

Cristina, la numai 28 ani ești Business Con-
sultant în cadrul rețelei “CityGrill”.
Te rog, spune-mi cum ai ajuns aici?
Cristina N.: Cu multă muncă și implicare poţi 
ajunge foarte sus pe plan profesional. Am avut 
norocul să am lângă mine persoane cu o vastă 
experienţă în domeniu, de la care am avut ce 
învăţa. 
Care este atuul tău în fața oamenilor pe care 
îi conduci?
Cristina N.: Respectul reciproc, în cazul meu, 
este cheia marilor succese. Știu când să mai 
fac și o glumiţă cu personalul, pentru a se mai 
destinde atmosfera și pentru a le crea un me-
diu plăcut de muncă, dar știu și când trebuie să 
mă impun în faţa lor pentru a face lucrurile să 
meargă așa cum sunt dorite de către mine și de 
către companie.  
Cum măsori gradul de satisfacție al clientu-
lui care intră în restaurantul tău?
Cristina N.: Petrecând atât de mult timp în 
restaurant, am început să cunosc foarte bine 
marea majoritate a clienţilor care ne trec pragul, 
clienţii fideli, iar simplul fapt că acești clienţi 
se reîntorc în restaurantul nostru, îmi 
demonstrează că suntem pe drumul 
cel bun în a satisface pretenţiile lor. 
Bineînţeles, mai sunt și cazuri în care 
avem și reclamaţii pe care le tratăm cu 
cea mai mare seriozitate și diplomaţie 
pentru a  îmbunătăţi serviciile și, nu în 
ultimul rând, pentru a mai câștiga un 
client în rândul celor fideli.  
Care este politica grupului City Grill/
City Café în acest an?
Cristina N.: Încă de anul trecut am antici-
pat necesitățile clientului în plină criză. 
Sub sloganul “Bucătaria ta din oraș”, City 
Grill a oferit clienților meniuri speciale la 
prețuri foarte avantajoase de 19,9 lei. Nu 
este niciun truc în această schimbare: produ-
sele sunt la aceleași gramaje, cu ingrediente 
de foarte bună calitate. Am urmărit reducerea 
costurilor și eficientizarea activității, astfel încât 
să putem oferi clientului, la un preț mai mic, 
aceeași calitate.  

Ce noutăti ne pregătește bucă-
tarul în perioada următoare?
Cristina N.: Avem un produs nou pe care îl re-
comand gurmanzilor: șnițel din piept de pui cu 
fulgi de porumb, produs care face parte tot din 
categoria produselor aflate în ofertele speciale.  
Practic, este fără concurență: șnițel cu fulgi de 

porumb cu piure de carofi, la prețul de 9,9 lei. 
Ce mesaj dorești să transmiți clienților tăi?
Cristina N.: Să aibă încredere în City Grill deoa-
rece în spatele acestui brand stă o echipă pasio- 
nată, îndreptată spre client.  
Vreau să-i asigur că sunt foarte deschisă la 
necesitățile lor și vreau să-i încurajez ca de fie-

care dată când au sugestii și, de ce nu, reclamații, 
să apeleze la personalul City Grill. 
Întrucât orice email de la clienții noștri este 
foarte important pentru noi, pe site-ul www.
citygrill.ro găsiți adresele de email ale tuturor 
Store Managerilor. Așteptăm opiniile dumnea-
voastră!

Pe lângă berea fabricată după o rețetă ori-
ginală secretă, Caru’ cu Bere este faimos și 
pentru cele mai gustoase specialități culina-
re. Istoria Carului cu Bere spune că acesta era 
cunoscut încă din timpurile străvechi prin 
preparatele deosebite  ale casei: crenvurști cu 
hrean, frankfurteri, salată de boeuf și altele. 
Toate preparate în casă. 
După cum spune și Nicolae Mircea, unul din-
tre moștenitorii localului, “obiceiul gastrono-
mic a mers braț la braț cu evoluția“. Astfel, azi 
la Caru’ cu Bere, specialitatea casei o consti-

tuie ciolanul românesc de porc împreună cu 
varza călită, mămăliguță, hrean și ardei iute. 
Ciolanul de porc este pregătit după o rețetă 
veche: este fiert cu mirodenii, după care se 
pune în tavă, la cuptor și se unge periodic cu 
sosul pe care îl lasă în tavă. Ciolanul astfel pre-
gătit va avea o carne aromată, iar șoriciul va fi 
ușor crocant, numai bun de mâncat.  
Varza călită, preparată numai din varză mu-
rată și hreanul proaspăt ras cu un gust unic, 
amintesc de vremurile în care la Caru’ cu Bere 
hreanul făcea ochii să îți lăcrimeze. 

Prânzul
tău italienesc

Restaurantele din România definite 
drept “trattoria” sunt caracterizate ca fi-
ind restaurante cu produse italienești: 
pizza, paste, fructe de mare preparate 
în stil mediteranean.
Căutând definiții “ca la carte” găsim ca-
racterizări de genul: restaurant rustic 
sau familiar, afacere de familie, produ-
se italienești, precum și produsul “ca-
sei”, dar suntem obișnuiți cu decoruri, 
gusturi, prețuri și obiceiuri diverse.
Trattoria Buongiorno putem spune că 
a profitat de acest trend și a adăugat 
cu îndrăzneală accente românești. 
Astfel, meniul nou, lansat în mar-
tie 2009, este completat cu produse 
românești: ciorbă de văcuță, ciorbă de 
perișoare, supă de pui, șnițel de pui. 
Produsele românești alături de alte 
mâncăruri gătite cu specific italienesc 
se pot regăsi și în meniurile speciale 
pentru prânz, valabile între orele 12.00 
și 16.00.  
Trattoria Buongiorno a introdus aceste 
meniuri în urma solicitărilor clienților 
și conțin porții întregi la un preț avan-
tajos, de 19,9 lei. 
“Hai să luăm prânzul împreună!” ne 
îndeamnă atât Trattoria Buongiorno 
Victoriei, cât și Trattoria Buongiorno 
Băneasa și ne invită la un prânz copi-
os:  ciorbă/supă/cremă și fel principal 
cu garnitură și salată.
Alexandru Negrea, Operation Mana-
ger Trattoria Buongiorno: “Urmărim 
foarte atent opiniile clienților și încer-
căm să fim cât mai flexibili.
Așa am ajuns să modificăm meniul, 
oferind și produse cu specific româ-
nesc și să aducem clienților meniuri 
pentru prânz la prețuri speciale.”

OAMENI 
DE
SUCCES



Carlsrom:

Interviu cu Shachar Shaine, 
Președintele URBB

Adresele locaţiilor 
din programul Out4Food

Cum vedeți colaborarea cu grupul City Grill de până 
acum?
Colaborarea cu grupul City Grill este un parteneriat de 
succes, în care ambele părți au de oferit produse și servicii 
de calitate. Considerăm că portofoliul nostru, alcătuit 
exclusiv din mărci internaționale premium, este în perfectă 
armonie cu locațiile grupului și clientela acestora. 
Suntem convinși că acest parteneriat va continua să fie mai 
mult decât satisfăcător de ambele părți.
Povestiți-ne un pic despre noul proiect MICROBREWERY. 
(n.r.: este vorba despre City Grill Beer Garden, localizat în Pache 
Protopopescu, nr. 51, proiect care se va finaliza în anul 2010)
Noul proiect MICROBREwERy reprezintă o premieră pe 
piața din România, în concordanță cu tendințele la nivel 
internațional. 
Spunem asta pentru că în alte țări europene microberăriile 
sunt extrem de populare și de apreciate de către 
consumatori. Ținând cont de faptul că în România berea 
este un produs tot mai apreciat de către consumatori, era 
firesc să dezvoltăm și această componentă care sperăm 
să fie un succes și pe care să o extindem pe viitor. 

Datorită cantităţii limitate pe care pot produce, micro-
berăriile prezintă din start o atractivitate mare din partea 
consumatorilor, oferindu-le acestora un statut special, 
prin accesul la un produs de cea mai înaltă calitate, produs 
special și disponibil într-un număr limitat de locații.
Cum s-a născut această idee și parteneriatul cu City 
Grill pentru realizarea ei?
Parteneriatul de succes cu City Grill și, implicit, garanția 
serviciilor de calitate, au fost rațiunile pentru această nouă 
colaborare. Experiența dobândită de ambele părți, pe 
parcursul colaborării, portofoliul de produse și rețeaua City 
Grill vor fi cu siguranță ingredientele de succes ale acestui 
proiect. 
Care sunt așteptările dvs. de la acest proiect? Credeți că 
va fi unul de succes pentru piața din România?
Dacă luăm în considerare creşterea consumului de bere din 
ţara noastră, este evident că românii sunt foarte interesaţi 
de această categorie de produs. În plus, segmentul 
premium înregistrează în continuare creşteri ale volumului 
de vânzări, semn că românii acordă tot mai multă atenţie 
calităţii produselor.

Sunt consumatorii pregătiți pentru acest proiect?
România nu este încă recunoscută pentru această „cultura 
a berii”, în comparaţie cu alte state europene, însă suntem 
încrezători că un produs de calitate, disponibil într-o locaţie 
renumită precum City Grill, va reprezenta cu siguranţă un 
plus pentru cei care apreciază un astfel de produs. 
O urare din partea dvs. pentru cei din grupul City Grill 
cu ocazia aniversării a 5 ani de existență.
Ne bucurăm că putem fi alături de City Grill şi pentru acest 
nou proiect, vă dorim mult succes în continuare şi la tot 
mai multe locaţii! 

Studenţi cu caru’
Vrem ca studenţii din universităţile Micului Paris să 
ajungă mari cărturari, negustori şi oameni de stat. Dacă 
eşti student, vino la Caru’ cu Bere de luni până sâmbătă, 
între ceasurile 10 şi 17 cu legitimaţia de student şi buleti-
nul şi vei avea parte de o masă delicioasă la doar 11,90 
lei. 

Meniul de sesiune
Cârnați vienezi, cartofi proaspeți prăjiți, serviți cu tele-
mea rasă, bere Caru’ cu Bere 300 ml. sau Granini, diverse 
arome.

Meniul bursierului
Gulaș unguresc, piure de cartofi, bere Caru’ cu Bere 300 
ml. sau Granini, diverse arome.

Meniul Școala Ardelenească
Tocăniță ardelenească de porc servită cu mămăliguță, 
bere Caru’ cu Bere 300 ml. sau Granini, diverse arome.

Meniul restanțierului
Tigaie țărănească din piept de pui și file de porc, varză 
călită, bere Caru’ cu Bere 300 ml. sau Granini, diverse 
arome.

Meniul eminent
Șnițel din piept de pui, cartofi proaspeți prăjiți, bere Caru’ 
cu Bere 300 ml. sau Granini, diverse arome.

OFERTA
LUNII

City Grill Primăverii
B-dul Primăverii, nr. 3
0726.62.62.62, 021 233.98.18

City Grill Centrul Istoric
Str. Lipscani, nr. 12
(colţ cu Calea Victoriei)
0729.62.62.62, 021 314.24.89 

City Grill America House
Şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8
0729.64.26.42, 021 311.74.50

City Grill Feeria Shopping Center
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, nr. 44A
0721 FEERIA, 021 310.69.79

City Grill Orhideea Shopping Center
Splaiul Independenţei, nr. 210 - 210B
0727.62.62.62, 021 318.87.18

City Café Oracle Tower
Calea Floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727.54.33.33

City Café Charles de Gaulle
Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15
0720.62.62.62

City Café Iris Shopping Center
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 33A
0724.30.38.63

Trattoria Buongiorno
P-ța Victoriei, vis-a-vis de
sediul Orange
0722.44.67.66, 021 317.43.63

Trattoria Buongiorno
Băneasa Shopping City
Etaj 1
0727.41.78.79

Caru’ cu Bere
Centrul Istoric
Strada Stavropoleos, nr. 5
0726.28.23.73, 021 313.75.60

PROIECTE 
SPECIALE

www.out4food.ro

www.overspin.ro

we started it, so we come last.


