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De la Happylică la viața de
familie. Măruță în bucătărie!
Om de televiziune până în dormitorul conjugal, Cătălin Măruță
a reușit să rămână în grila ProTV-ului sezoane la rând cu o emisiune
onestă, naturală și veselă. Secretul? Să știi să te adaptazi vremurilor.

Din 2007, ești gazda emisiunii Happy Hour de
pe Pro TV. Cum te simți după 5 ani în această
postură? Ți-ai dori un alt fel de format?
Am adunat deja 5 ani de Happy Hour
și, atâta vreme cât formatul e viu și e
mai mult decât agreat de către cei de
acasă, nu văd de ce mi-aș dori eu alt
format, muncim mult pentru ceea ce se
vede pe ecran și cu atât mai important e
rezultatul final.
Care este lecția cea mai importantă pe
care ai primit-o în acești ani la Pro TV?
ProTV este în primul rând o lecție de
profesionalism. Aici am înteles cu adevărat
ce înseamnă să fii om de televiziune, să vezi
lucrurile în ansamblu. Să înveți, nu doar să
iei la cunoștință. Să aplici niște idei bune, nu
doar să te supui unor indicații.
Care este secretul succesului emisiunii tale?
Probabil naturalețea, transparența și
onestitatea față de public. Și restul: faptul că găsim
mereu subiecte calde, interesante, la zi. Le tranșăm
total, le disecăm, găsim amănunte care altora le scapă.
Realizăm filmări inedite, interviuri exclusive.
Ce s-a schimbat în televiziunea din România între
momentul în care erai prezentatorul Trupei DP2 și cel
actual? Dar în Cătălin Măruță?
Nu doar televiziunea s-a schimbat în toți acești ani, s-au
schimbat și vedetele, chiar și cei de acasă. Principala calitate a unui
bun realizator de emisiuni e să se adapteze la vremuri. Ca în orice
situație din natură, puterea de adaptare te salvează. Noi am stat în
permanență în legătură cu telespectatorii, am simțit pulsul, am trecut

de la divertismentul anilor ’90 la tentațiile anilor 2000, evident. Asta se
întâmplă oriunde în lume, nu doar la noi. Cred că diferența dintre cele
două decenii e că, la ora actuală, vedetele sunt mai dezinhibate. Au
realizat că, dacă ascund adevărul, nu câștigă nimic în ochiul public, în
inima publică, dimpotrivă.
Care e diferența dintre Cătălin Măruță prezentatorul TV și
Cătălin Măruță cel din familie?
Nu sunt multe diferențe, având în vedere că i-am făcut farse filmate
și nevestei mele. Sigur că acasă nu stau cu microfonul în mână și nu-mi
fugăresc familia prin toate camerele, ca să obțin declarații exclusive. :)
Dincolo de asta, Măruță-moderatorul e la fel de onest și deschis și vesel
ca și Măruță-soțul, Măruță - tatăl, Măruță - vecinul, Măruță - prietenul.
Cum arată o zi din viața ta?
De cele mai multe ori, foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. N-am
nevoie de ceas deșteptător, mă trezește fiul meu la 8.00. Mă joc cu el
pe jumătate adormit, iar când mi se deschid ambii ochi, merg la micul
dejun, la duș, apoi – spre disperarea Andrei – iau telefonul și, timp de
o oră cel puțin, nu se mai înțelege nimeni cu mine. Trebuie să răspund
la 40 de sms-uri, să sun înapoi vreo zece oameni de la care am apeluri
ratate. Am filmări în prima parte a zilei, emisiunea în partea a doua,
lucrez mult cu echipa. Seara, abia aștept să ajung acasă, unde din
fericire mă așteaptă de multe ori și prietenii, în afară de fiul și soția mea.
Am o viață frumoasă și sunt recunoscător destinului meu pentru asta.
Ai un restaurant preferat?
Am mai multe, e monoton să mergi în același loc, oricât de bună
ar fi mâncarea și oricât de bune ar fi serviciile. Îmi plac restaurantele
cu specific chinezesc, arăbesc, italian. Meniul lor oferă foarte multe
opțiuni, indiferent ce-ai vrea, ce dispoziție ai, se găsește ceva pe gustul
tău. Chinezii au mâncăruri irezistibile și inedite, arabii gătesc foarte
aproape de stilul românesc - adică foarte condimentat și gustos - iar
italienii vin cu pastele, salatele și pizza lor, care sunt de nerefuzat. Și
sincer să fiu, îmi place și m-am simțit mereu bine și la voi.

Din această toamnă vă așteptăm să ne treceți
pragul și în noul City Grill din Centrul Istoric, care
va fi deschis de la mijlocul lunii septembrie la
intersecția străzilor Covaci cu Șepcari, într-una
dintre cele mai frumoase clădiri din zonă.
Noul restaurant continuă transformarea
rețelei City Grill începută anul trecut, prin care ne
dorim ca fiecare locație să transmită propria sa
identitate. Dacă restaurantul din Lipscani, primul
care a trecut printr-o reamenajare completă,
are la baza conceptul de ”Braserie”, restaurantul
din Covaci este construit în jurul conceptului de
“Market”. Amenajarea și elementele de decor
ne introduc în atmosfera unei mici piețe, în care
ingredientele fresh sunt la vedere. Piesa de
rezistență și punctul central al noului concept va
fi grătarul amplasat la parter, între mese, pe care
grătaragiul va frige cu grijă delicioasele cărnuri.
Nu vrem să vă dezvăluim toate surprizele care
vă așteaptă în noul City Grill Covaci, ci vă invităm
să le descoperiți singuri și să vă bucurați de ele.
City Grill Covaci, Str Covaci nr. 19
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Kevin Hill

De ce carnea
de vițel?

Omul care va face
upgrade-ul bucătăriei
româneşti
Kevin Hill este noul Corporate Executive Chef
al grupului City Grill. Experimentatul maestru
bucătar englez s-a alăturat echipei noastre
cu un obiectiv precis: rafinarea preparatelor
culinare din toate restaurantele reţelei pentru
îmbunătăţirea experienţei fiecărui client.
Care sunt atribuţiile tale în
grupul City Grill?
Poziţia mea oficială este
Corporate Executive Chef, însă
asta poate nu spune prea multe.
În principal, rolul meu este acela
de a dezvolta meniurile întregului
grup de restaurante şi de a instrui
bucătarii pentru a dobândi abilităţi
superioare, ceea ce se va reflecta
direct, dacă vreţi, în aspectul şi
gustul preparatelor.
Practic,
obiectivele
mele
sunt modernizarea şi rafinarea
mâncărurilor pe care le aveţi aici de
sute de ani. Unul dintre aspectelecheie de care vreau să mă ocup este
prezentarea pe farfurie. Este foarte
important ca aşezarea preparatului
să fie pe măsura gustului pentru că
prima impresie asupra clientului o
lasă felul în care arată mâncarea.
Poate că e un clişeu, dar vă asigur,
e un clişeu foarte adevărat.
Ce experienţă ai în acest
domeniu?
După 10 ani petrecuţi în serviciul
militar, am decis că am nevoie de o

schimbare de carieră şi am hotărât
să devin bucătar. Acest job m-a
purtat prin restaurante din toată
lumea, multe dintre ele fiind la nivel
de una sau două stele Michelin.
Încet-încet, mi-am croit drumul
către poziţia de Executive Chef asta înseamnă că eşti mai mult un
om de afaceri care poate găti, decât
un bucătar care poate face afaceri.
Ultimul job pe care l-am avut
înainte de a veni aici este destul
de asemănător cu ceea ce voi face
de acum înainte la City Grill. Timp
de patru ani şi jumătate am lucrat
pentru o binecunoscută reţea
de pub-uri din Anglia, Pitcher &
Piano, cu 55 locaţii deschise în
tot Regatul. În sarcina mea intrau
toate atribuţiile legate de partea de
„food“, de la operarea bucătăriilor
şi stabilirea meniurilor, până la
dezvoltarea noilor preparate şi
păstrarea standardelor de calitate.
Care este strategia pe care o vei
aplica?
În ceea ce fac eu mă bazez
foarte mult pe tendinţe. Tot timpul

Tu ce faci

în weekend?

În cazul în care încă mai cauți răspunsuri la
această întrebare, îți dăm noi o idee. Ce-ar fi săți inviți câțiva prieteni și împreună să învățați să
faceți paste? Noi vă punem la dispoziție tot ce
aveți nevoie, inculsiv un bucătar experimentat
ca împreună să descoperiți tainele pastelor
făcute în casă.
Workshop-urile se desfășoară în zilele de
sâmbătă și duminică în Trattoria Buongiorno
Centrul Istoric și Trattoria Buongiorno Victoriei,
între orele 10.00 și 12.00.
Tot ce trebuie să faci este să-ți rezervi
locurile sunând la +4 0725.558.054 sau cu un
e-mail la vera.mitu@citygrill.ro.

trebuie să fii la curent cu ceea ce se
întâmplă în jurul tău pentru a fi cu
un pas înaintea celorlaţi şi pentru
a reacţiona mai rapid. City Grill
operează pe piaţa românească,
însă aceasta nu este ruptă de piaţa
internaţională. În zilele noastre
oamenii călătoresc, intră în contact
unii cu alţii şi schimbă păreri şi
impresii. Totul se întâmplă acum la
nivel global şi trebuie să fii parte
integrantă a acestui angrenaj
pentru a fi parte a evoluţiei.
Ce schimbări vor vedea clienţii
după sosirea ta aici?
Vor fi o serie de schimbări în
interior, dar clienţii nu vor vedea
toate aceste lucruri – singurul
lucru pe care îl vor observa va fi
că mâncarea arată mai bine, are
un gust mai bun, iar pe ansamblu,
experienţa lor în restaurantele
noastre va fi îmbunătăţită.

Care este imaginea pe care o ai
despre City Grill?
Acest grup are mai multe
branduri - Caru’ cu bere, Hanu’
Berarilor, Trattoria Buongiorno, City
Grill - dar toate converg către acelaşi
obiectiv – bucătăria urbană. Din
fericire, aici, în România, puternicele
influenţe culinare pe care le-aţi
asimilat de-a lungul istoriei voastre
fac din bucătăria românească o
bucătărie foarte diversă şi ofertantă
pentru ceea ce am eu de realizat.
În ceea ce fac, îmi place să mă
ghidez după ceea ce spunea Steve
Jobs: pentru a crea un business
extraordinar, trebuie să te înconjori
cu oameni extraordinari. Eu, la
rândul meu, sunt doar o piesă în
acest puzzle şi voi face tot ce ştiu
pentru ca lucrurile să evolueze în
bine.

Există multe dezbateri pe tema “ce tip de carne este
mai sănătos să consumi”. Cu siguranță, orice nutriționist
ne recomandă ca alimentele pe care le consumăm să fie
cât mai naturale, iar carnea să provină de la producători
care nu folosesc injecții cu hormoni, antibiotice sau alte
metode artificiale.
Acesta este și cazul vițelului pe care îl găsiți în
meniurile City Grill. Carnea pe care am selecționat-o
pentru restaurantele noastre ne este furnizată de
unul dintre liderii pieței din Europa, T. Boer & zn BV din
Olanda. Vițelul este crescut până la 6-12 luni cu o dietă
echilibrată bazată pe lapte și furaje naturale, în spații
generoase și cu o atentă supraveghere. Dacă vițelul
este crescut corect, carnea vă poate asigura proteinele,
acizii esențiali și aproape toate vitaminele și mineralele
de care corpul uman are nevoie. Valoarea nutritivă a
100 gr carne de vițel înseamnă:
-172 kcal
-7.6 gr grăsimi
-24.4 gr proteine
Te așteptăm să încerci un mușchi de vițel sau o
vrăbioară la unul din restaurantele City Grill.
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Mustul, băutura
cu gust de toamnă
O plăcere aproape uitată a toamnei, mustul de struguri,
păstrează încă locul său de cinste între băuturile tradiționale
românești.
Poate și pentru că este băut o singură dată pe an și doar timp
de câteva săptămâni, mustul este o ocazie specială care nu poate
fi ratată. Această băutură dulce-acrișoară, aflată la granița dintre
inocentul suc de struguri și
nobilul vin, trebuie savurată
întotdeauna alături de un
grătar bine făcut.
Fără să ne dăm seama,
în ultimii ani mustul a devenit
aproape o raritate, însă noi
încercăm să păstrăm această
tradiție. În fiecare toamnă în
Hanu’ Berarilor veți găsi o
mustărie autentică și veți
putea bea un must făcut
după tradiție, curat și rece,
adus la masă direct din
teasc. Vă garantăm că altul
mai bun nu veți găsi!

SE BEA BERE RECE, DAR NU-I BERĂRIE,
SEAMĂNĂ CU SERA, DAR NU-I FLORĂRIE.
SE MĂNÂNCĂ BINE, CA LA OPREA SOARE,
DOAR BUCATE-ALESE, CE SĂ FIE OARE?

În luptă cu timpul

Arhitectura interioară din Caru’
cu bere așa cum o vedem astăzi
ar fi fost uitată pentru totdeauna
fără efortul de restaurare din
perioada 1983-1985.
Picturile și vitraliile din Caru’
cu bere, adevărate opere de
artă originale, au fost readuse la
viață în urma unei munci extrem
de migăloase. Pereții au fost în
mare parte eliberați de stratul
de vopsea sau de mucegai, după
care pictura a fost restaurată sau
refăcută pe baza unor fotografii
din arhiva familiei sau a unor
recenzii de la Ministerul Culturii.
Restaurarea
vitraliilor
a
constituit o premieră în România.
Conform proiectului din 1983,
până la această lucrare în țară nu
se consemnase o altă restaurare
de vitralii, aceasta fiind doar
copiate ca tehnică. Cu ocazia
intervenției, o parte din ele au
fost desprinse, restaurate și
reașezate pe suporturi speciale,
pentru a fi astfel puse în valoare.
(Restaurator vitralii – Ioan
Cadar).

Tot atunci au fost recondiționate parțial și porțiuni din
pardoseala originală din gresie
decorativă cu motive florale,
fabricate pe comandă specială în
străinătate cu ocazia construcției
berăriei. Completarea zonelor
deteriorate a fost executată cu
piese realizate la Cluj-Napoca.
Mobilierul și toată tâmplăria
din interior, inclusiv lambriurile și
scările de lemn, au necesitat mici
reparații și recondiționări, fiind
păstrate, în mare parte, cele din
structura inițială a localului de la
sfârșitul sec al XIX-lea.
O atenție deosebită a fost
acordată corpurilor de iluminat,
refăcute de arhitectul Florian
Dumitriu, conform celor care
apăreau pe o ilustrată ștampilată
din 1914, ilustrată găsită cu ocazia
restaurării din anii ’80 într-o cutie
metalică zidită în peretele din
zona barului.
Text redactat în colaborare cu
Ing. Mircea Niculae
co-proprietarul clădirii

Vă poftim cu bucurie
La noi la Oranjerie!

Continuam distractia
de week-end de la
Hanu’ Berarilor.
Simbol al elitei societății, orangeria este o construcție specifică
secolelor XVII - XIX, asemănătoare unei sere, destinată protejării citricelor
în anotimpul rece. Orangeriile erau construite din geamuri mari, așezate
pe o structură metalică, așa încât lumina soarelui să poată pătrunde pe
toate laturile, dar și prin tavanul vitrat.
Orangeria ridicată anul acesta la Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare este
o adaptare a vechilor construcții, păstrând aceleași elemente definitorii,
geamurile mari glisante și tavanul cu luminatoare.
În vremea sa de glorie, acest tip de arhitectură a devenit foarte repede
un reper al statutului social. Oaspeții erau invitați într-un tur al orangeriei
pentru a admira atât plantele, cât și arhitectura. Printre vestitele orangerii
care s-au păstrat până astăzi se numără și Musée de L’Orangerie din
Paris construit la ordinul lui Napoleon al III-lea al Franței în 1853. Clădirea
găzduieste astăzi valoroase lucrări de artă, așa cum sunt, de exemplu,
picturile Nympheas de Claude Monet.
Vă invităm să ne treceți pragul și să zăboviți la una din mesele ei
pentru a vă bucura de privilegiile elitei de altădată!

Astfel în fiecare duminica va asteptam împreuna cu
cei mici sa participati la atelierele organizate
în Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare.
Atelier origami
Când: în fiecare duminică începând cu ora 10.30 (1h și 30min)
Unde: Hanu’ Berarlior Casa Oprea Soare
Pret: 30lei /copil, 100lei / abonament - 4 ședințe

Atelier de modelare în lut:
Când: în fiecare duminică începând cu ora 10.00 (2h)
Unde: Hanu’ Berarlior Casa Oprea Soare
Pret: 50lei /copil /minim 4 ședințe

Pentru înscrieri:

Oana Voinea
+4 0723.600.386
oana.voinea@citygrill.ro

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

CIŞMIGIU
Situat în centrul Capitalei,
Parcul Cişmigiu este cel mai
vechi parc din Bucureşti, cu o
suprafaţă de 17 ha. Amenajat
în stilul parcurilor engleze,
parcul este mărginit de
bulevardele Regina Elisabeta
(S) şi Schitu Măgureanu (V) şi
de străzile Ştirbei Vodă (N) şi
Brezoianu (E).
La începutul secolului al XIXlea, pe locul actualului parc se
afla o dumbravă cu un lac format
de izvoarele naturale, menţionat
sub numele de ‘Balta lui Dura
neguţătorul’, într-un document
din timpul lui Matei Basarab.
La 10 octombrie 1779, Alexandru
Ipsilanti, domnul Ţării Româneşti,
a poruncit să se construiască
două cişmele pentru apă potabilă
în Bucureşti, una dintre ele fiind
făcută pe locul grădinii de azi. În
apropierea acestei cişmele şi-a
construit casă Dumitru SuiulgiBaşa, numit de către oameni

Foto: Agerpres
‘marele cişmigiu’ deoarece era şeful
seviciului apelor (în limba turcă este
numit ‘cişmigiu’) şi de la care provine
numele actual al parcului: cişmeaua
fiind o fântână publică, iar cişmigiul
sau cişmegiul este persoana care se
ocupă cu construcţia şi întreţinerea
fântânilor publice.
În timpul ocupaţiei ruseşti (1830),
generalul Pavel Kiseleff a ordonat
baronului Borroczyn să se ocupe de
secarea bălţii lui Dura neguţătorul şi
să transforme terenul într-o grădină
publică. Abia în 1845 terenul din
această zonă a devenit proprietatea
Sfatului orăşenesc şi au început
lucrările de asanare a bălţii.
Pentru realizarea grădinii s-au
adus circa 30.000 de arbori, arbuşti
și plante ornamentale. Balta a fost

transformată într-un frumos lac,
cu o fântână arteziană în centru.
Lucrările de înfrumuseţare a grădinii
au fost continuate de arhitectul
peisagist german Friedrich Rebhuhn
şi terminate în anul 1854, când parcul
Cişmigiu a fost inaugurat în mod
oficial.
Unicitatea
Grădinii
Cişmigiu
constă în concepţia şi diversitatea
materialului dendrologic, regăsinduse exemplare de arbori ocrotiţi
precum: platan (Platanus x acerifolia),
molid roşu (Picea excelsa inversa),
toreia (Torreya nucifera şi Torreya
californica), pinul roşu japonez
(Cedrus atlantica), dar şi un arbore
relict originar din China, Ginkgo biloba
(arborele pagodelor).
În anul 1882, Cişmigiul a fost

iluminat electric, iar în iarna anului
1883 lacul din grădină a îngheţat,
ocazie cu care au fost organizate
concursuri pe gheaţă.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea,
a fost montat unul dintre primele
chioşcuri de ziare din Capitală vizavi
de Primărie. Acesta se găsește şi
astăzi pe latura din dreapta a grădinii.
Inaugurat în 1943, Rondul
Scriitorilor
adăposteşte
busturi
cioplite în piatră ale 12 mari oameni
de cultură români: Mihai Eminescu,
Alexandru Odobescu, Titu Maiorescu,
Ion Luca Caragiale, George Coşbuc,
Ştefan O. Iosif, Ion Creangă, Alexandru
Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu, Bogdan
Petriceicu Haşdeu, Nicolae Bălcescu și
Vasile Alecsandri.

Contact: Cristi Bazac, cristi.bazac@citygrill.ro

Grupul City Grill caută furnizori
de produse alimentare.

Uriașii României
Cele mai înalte forme de relief de pe teritoriul
României, vârfurile Moldoveanu (2544 m) și Negoiu
(2535 m) se află în masivul Făgăraș. Cei care vor să le
cucerească au ocazia să o facă în aceeași expediție,
cele două vârfuri fiind situate relativ aproape unul
de altul.
Punctul de plecare pentru ambele expediții este
Bâlea Lac, cel mai mare lac glaciar al României,
situat la o altitudine de 2040 de metri. Traseul până
la Vârful Moldoveanu durează între 6 și 8 ore, în
funcție de vreme și de condiția fizică a fiecăruia.
După ce pleci de la Bâlea, urcând Șaua Caprei, ți se
dezvăluie o panoramă minunată a lacului glaciar
pe care tocmai l-ai lăsat în urmă. Continuând
drumul, treci pe lângă micul Lac Capra, spre
Fereastra Zmeilor, de unde trebuie să alegi traseul
de creastă sau de vale, ambele având ca destinație
Cabana Podragu, un punct important al traseului.
Traseul de creastă, mai spectaculos, dar cu un grad
de dificultate puțin mai ridicat, începe cu locul
denumit “La trei pași de moarte”. Numele este ușor
exagerat: în realitate este vorba de traversarea unei
stânci înconjurată, ce-i drept, de prăpăstii adânci,

însă coborârea ei nu pune mari probleme.
Traseul se continuă pe creastă până la Cabana
Podragu, locul ideal pentru un popas înaintea
“asaltului” final; de aici, Vârful Moldoveanu,
“acoperișul României” se atinge în cel mult 3 ore.
Pentru expediția către Vârful Negoiu, unul dintre
posibilele puncte de plecare este tot Bâlea Lac.
De aici, este nevoie de 10 ore pentru a parcurge
spectaculosul traseu presărat cu priveliști sălbatice,
monumente ale naturii, dar și numeroase pericole.
Traseul începe cu Șaua Paltinului și se continuă
cu Șaua Doamnei, către Vârful Lăițel (2390 m), aflat
la 3 ore de punctul de start. De aici se poate admira
în voie măreția Munților Făgăraș, cu numeroasele
sale piscuri golașe de peste 2000 de metri. Poteca
merge mai departe către lacul glaciar Călțun,
înconjurat din patru părți de vârfuri stâncoase.
Urmează un pasaj destul de periculos mai ales pe
vreme umedă - Strunga Dracului, care poate fi
escaladată numai cu ajutorul lanțurilor. După acest
ultim efort, Vârful Negoiu este doar la o aruncătură
de piatră. Dacă ai noroc de vreme bună, odată
ajuns pe culme poți cuprinde cu ochii o priveliște

Adresele locaţiilor din programul Out4Food
Trattoria
City grill
City cafE
Buongiorno
City Grill Primăverii
City Cafe Charles de Gaulle
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
Feeria Shopping Center
Şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 44A
0721 33.37.42 / 021 310.69.79
Cityy Grill Covaci
Str. Covaci, nr.19,
0727 62 62 62

din
brie
Septem

Trattoria Buongiorno Victoriei
B-dul Lascăr Catargiu, nr. 56
0722 44.67.66
Trattoria Buongiorno Băneasa
Băneasa Shopping City, Etaj 1
0731 49.66.59
Trattoria Buongiorno
Centrul Istoric
Str. Franceză, nr. 52
0733 11.04.64
Trattoria Buongiorno
City Cafe City Gate
Terminal Schengen
Clădirea CITY GATE,Turnul de Sud, Aeroportul Internațional
P-ța. Presei Libere nr. 3-5
Henri Coandă
0735 00.78.90
0730 19.91.50
Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15
0720 62.62.62
City Cafe Oracle Tower
Calea Floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 54.33.33
City Cafe Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0730 19.91.50

Contact: Paul Iftode, paul.iftode@citygrill.ro

urmăreşte-ne pe Facebook
www.facebook.com/trattoriabuongiorno
www.facebook.com/carucubere
Credit foto: Peter Ulrich

de vis, cea mai de preț recompensă de care te poți
bucura după o asemenea încercare.
La finalul unei astfel de expediții vei avea cu
siguranță zeci de povești și fotografii pentru
prietenii tăi, ca să nu mai vorbim de satisfacția
de a spune “Am fost pe cele mai înalte vârfuri din
România!”.

Trattoria Buongiorno Primăverii
Str. Herăstrău nr. 2, colț cu Bd. Primăverii,
0734 40.61.07

Hanu’ Berarilor
INTERBELIC
Hanu’ Berarilor ~ Casa Oprea Soare
Str. Poenaru Bordea, nr. 2
021 336.80.09 / 0729 40.08.00
Hanu’ Berarilor ~ Casa Elena Lupescu
B-dul Pache Protopopescu, nr. 51
031 438.00.59 / 0725 00.80.05

Caru’ cu Bere
Centrul Istoric
Strada Stavropoleos, nr. 5
0726 28.23.73 / 021 313.75.60

Grupul City Grill caută locații cu potențial
pentru deschiderea de noi restaurante.

www.facebook.com/hanuberarilor
www.facebook.com/citygrillro

Contact Publicitate
Out4food este o publicație
trimestrială distribuită gratuit în
toată rețeaua grupului City Grill,
însumând 15 locații și un trafic
zilnic de 10.000 clienți.
Pentru detalii suplimentare
despre publicație și modalitatea
contractării spațiilor publicitare,
ne puteți contacta la adresa
ramona.popescu@citygrill.ro.

Use your
creative ability
to make this ad
creative.
http://clientsfromhell.net

