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Restaurantele City Grill,

premiate în Gala de excelenţă a industriei ospitalităţii

Este o tradiţie ca la fiecare
final de an, în luna noiembrie,
Gala Premiilor Food & Bar să
reunească elita ospitalităţii
din România. Cea de-a şasea
ediţie a evenimentului a
dezvăluit topul celor mai bune
afaceri din Horeca în 2013.
Ultima gală a premiilor industriei
restaurantelor din România, acordate în
fiecare an de revista de specialitate Food
& Bar Magazine, a reconfirmat poziţia
de top pe care o ocupă restaurantele din
Grupul City Grill.
Şi în acest an, cel mai important brand din
portofoliul nostru, Caru' cu bere, şi-a păstrat

supremaţia în secţiunea celor mai bune
restaurante cu specific românesc, primind
pentru a cincea oară consecutiv premiul întâi
la această categorie.
O surpriză plăcută ne-a fost rezervată
şi pentru Trattoria Buongiorno, care a urcat
pentru prima dată în top, ocupând locul doi
la categoria restaurantelor cu specific străin –

segmentul casual.
Unul dintre cele mai noi restaurante din grupul
nostru, City Grill Covaci, a obţinut locul al treilea la
categoria celor mai bune restaurante nou deschise,
ceea ce a confirmat startul bun şi succesul noii orientări
a brandului către un stil urban / contemporan şi o
bucătărie românească reinventată.
Ultima şi poate, cea mai importantă distincţie din
cadrul Galei premiilor ospitalităţii a fost Premiul Special
al Food & Bar Magazine, acordat întregului Grup City
Grill pentru activitatea desfăşurată pe parcursul anului
trecut.
Principalele motive pentru care editorii revistei
Food & Bar au decis recunoaşterea poziţiei City
Grill sunt: deţinerea a 5 branduri de restaurante în
portofoliu, operarea unei reţele de 15 locaţii (cel mai
mare grup local de restaurante), rebranding-ul City
Grill şi City Cafe, cifra de afaceri de 20 milioane de
euro, traficul de 10.000 de clienţi pe zi, totalul de 800
de angajați, poziţionarea restaurantului Caru' cu bere
în top 3 vânzări la nivel naţional şi rata de schimbare a
angajaţilor de sub 5%.
„Anul acesta surpriza cea mai mare a fost premiul
pentru companie. Este extrem de importantă pentru
noi această recunoaștere, recunoaștere a efortului, a
realizărilor, a 10 ani de activitate în care am investit și eu
și echipa mea mult entuziasm...recunoașterea noastră
ca lideri în această branșă", declară Dragoș Petrescu,
CEO City Grill.
Premiile Food & Bar se acordă în fiecare an, începând
din 2008, cu scopul de a recunoaşte cele mai bune
afaceri din toate domeniile ospitalităţii. Desemnarea
câştigătorilor se face pe baza unui sistem de punctaj
care colectează voturile clienţilor, furnizorilor şi ale
profesioniştilor din ospitalitate.

Rața
înnobilează
varza!

“Cu și numai cu varză, rața e după mintea și
pofta mea, cea mai gustoasă și mai suculentă
friptură de cuptor «ce se există», de la Fetești
Gară (via doamna Platon și nora sa, Yvette,
care îl îmbuiba pe Liviu - ah, ce ciudă mi-e pe
băftosul ăsta! - cu amestecul acela de bucătărie
românească și italiană pe care îl visează și după
care se-nnebunește orice bărbat normal, adică
gras, pofticios și născut în provincie) la Lyon
(stabilimentele Bocuse).
Se dă la masă, dar nu oricum, ci pe tipsie
de argint de la mama: rața în mijloc, aurie și
înmiresmată, varză pe margini, ca o coroană
regală. Vinul e acel Cabernet Sauvignon…”
Bucate, vinuri și obiceiuri românești,
Ed. Paideia, 2001
Radu Anton Roman
Și dacă vrei să intri și mai mult în povestea
de conac a raței pe varză, te așteptăm la
Hanu’ Berarilor.

www.distileriilebran.ro
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Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

PRIMA PROMOŢIE
A ACADEMIEI ÎN FAŢA
TESTULUI FINAL

Momentul culminant se apropie: Dan,
Dana, Elena, Tudor şi Florin, cei cinci
bucătari care au reuşit să ajungă până
la acest nivel, sunt cu „motoarele” la
maximum.
Cursanţii din prima promoţie a Academiei de
bucătari tocmai au terminat trainingul de management
şi principiile de control ale activităţii şi mai au, din acest
moment, doar două module teoretice şi câteva teste
practice pentru a trece de examenul final.
Au fost ore, zile şi săptămâni pline, am râs, dar
am şi blestemat, am tăiat aceeaşi ceapă de zeci de
ori, în acelaşi fel şi am aranjat aceeaşi farfurie până la
exasperare. Însă, una peste alta, timpul a trecut uşor,
acum, când ne uităm înapoi.
Şi eu am început ca majoritatea, de jos. Am luat
startul în Adelaide Hilton din sudul Australiei, muncind
ore lungi şi făcând toată treaba „murdară” - de mii de
ori am avut sentimentul că fac o muncă de rutină, de
care nu voi scăpa niciodată. Însă, aşa cum am văzut
mai târziu, această rutină pe care mulţi ar numi-o cel
puţin „plicticoasă” este cea care îţi întăreşte caracterul,

Dar, întorcându-mă la Academie, aş vrea să
mulţumesc tuturor celor implicaţi, care au înţeles
scopul şi misiunea acestui program. În primul rând,
Academia este un instrument pentru educarea şi
„mentoring-ul” oamenilor, care aduce beneficii tuturor,
creând o companie mai puternică pentru că, ştim cu
toţii, o companie înseamnă, de fapt, oamenii care o
compun.
Pe lângă asta, mi-ar plăcea să ştiu că şi voi, clienţii
noştri, îi sprijiniţi pe cei care se pregătesc acum şi care
vor termina în curând. Ceea ce dobândesc absolvenţii
noştri, împlinirea personală şi perfecţionarea ca
profesionişti, sunt lucruri care, în cele din urmă, se vor
vedea în fiecare farfurie care va ieşi din mâinile lor şi va
ajunge pe masa voastră.
Chef Kevin Hill

DE UNDE
VIN LEGUMELE NOASTRE?
Gheorghe Stănescu este un
fermier din Slobozia Mare, comună
aflată la 30 km de București. După
ce, în urmă cu nouă ani, a început
să livreze murături către grupul
City Grill, astăzi el a devenit cel
mai important funizor de legume
al reţelei de restaurante.

5

„Am început colaborarea cu varză murată, acum 9 ani,
după care ușor, ușor, am extins la toate tipurile de murături
prezente în meniurile restaurantelor. După o vreme am
realizat că pot asigura cu cele 5 ha și necesarul de cartofi,
legume și verdeață. Astăzi, livrez 70% din necesarul de
legume proaspete al tuturor restaurantelor.
Ceea ce livrez grupului este cultivat cu o echipă de 5
oameni în medie, dar și cu ajutorul utilajelor fără de care
nu aș putea face față cerințelor. Toate culturile mele sunt
crescute natural – ceea ce trimit către restaurante, consum
și eu cu familia mea.
Ziua începe dimineața foarte devreme și se termină
noaptea foarte târziu. În afară de munca efectivă a
pământului, tot eu livrez necesarul în fiecare dintre cele 15
locații ale grupului. Doar ca să vă faceți o părere, livrez pe
an 70 tone de varză murată, 100 tone de cartofi, 20 tone
de murături și tone, și tone de alte legume. E multă muncă,
dar am și rezultate!”
În afară de Gheorghe Stănescu, City Grill se mai
aprovizionează cu miere și brânză telemea maturată de la
Horezu, de la alți mici fermieri. Chiar dacă este mai dificil
din cauza problemelor logistice sau de continuitate, ori
de câte ori este posibil, chiar şi pentru perioade limitate,
fermierii locali sunt prima opţiune pentru aprovizionarea
restaurantelor Grupului City Grill.

lucruri pe care (probabil)
nu le știați despre pizza

Pizza este unul dintre cele mai populare feluri de mâncare din
întreaga lume. Popularitatea sa a depășit de mult granițele tuturor
continentelor și probabil că nu există persoană care să nu fi auzit
măcar de acest preparat simplu, dar delicios. Cu toate acestea, sunt
lucruri pe care cei mai mulți dintre noi nu le știu.

îţi formează reflexele, îţi dă dorinţa de a fi cel mai bun,

Regina Margherita (de
unde și numele), iar
rețeta sa s-a păstrat
până astăzi: mozzarella,
busuioc și sos de roșii –
ingrediente alese special
pentru a reprezenta
culorile din steagul
Italiei. Aceasta a fost
pentru prima dată când
în rețeta de pizza a fost
folosită mozzarella.

de a prezenta o farfurie care să încânte ochii, gustul şi
stomacul clientului, întăreşte prieteniile, te formează ca
om şi bun profesionist şi, în cele din urmă, îţi dă toate
satisfacţiile zilnice, aşa cum nicio altă meserie nu o face.
Profesia noastră, cea de bucătar, are culmi şi abisuri
absolute, nu există compromisuri, dar cu toate acestea
nu aş schimba-o pentru nimic în lume. Atunci când îmi
pun uniforma şi intru în bucătărie, ştiu că voi avea o zi
minunată!

1. Pizza a fost preparată pentru prima dată
în…Grecia, și nu în Italia, cum s-ar crede.
Vechii greci obișnuiau să coacă lipii mari și
rotunde, pe care turnau ulei de măsline, după
care presărau condimente, cartofi și alte
legume.
2. Pizza a început să fie vândută în Italia în
secolul al XVIII-lea la colț de stradă și în piețe,
iar prima pizzerie din lume, Antica Pizzeria,
a fost deschisă în Napoli, în 1738. Adevărata
“consacrare” la nivel internațional a venit
însă după al doilea Război Mondial, odată cu
reîntoarcerea acasă a soldaților americani
care au adus cu ei povestea extraordinarului
preparat italian.
3. Faimoasa Pizza Margherita a fost creată în
anul 1889 de către italianul Raffaele Esposito.
Acestuia i s-a cerut să prepare o pizza pentru

4. Italienii au luat acest
preparat foarte în serios
și au votat o lege care
stipulează foarte clar
care sunt regulile pentru
o pizza adevărată. De
la aluat, la ingrediente,
inclusiv modul în care trebuie turnat uleiul de
măsline, totul este prevăzut în opt capitole
distincte. Conform legii, pizza trebuie să fie
coaptă în cuptor cu lemne, să nu aibă mai
mult de 35 de cm în diametru și să nu fie mai
groasă de o treime de cm în mijloc și 2 cm pe
margini.
5. Recordul actual pentru consumul de pizza
este deținut de românul Cristian Dumitru,
care, în anul 2006, a reușit să mănânce peste
90 de kg de pizza într-o săptămână, mai mult
decât greutatea propriului corp.
Nu știm dacă toate aceste lucruri pe care
tocmai le-ați aflat vă vor ajuta vreodată, însă,
cu siguranță, o pizza gustoasă vă va potoli
foamea.
Echipa Trattoria Buongiorno
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Andrei Roșu ne învață

cum să investim în contul trupului și sufletului nostru
Singurul om din lume
care a participat la șapte
maratoane
și
șapte
ultramaratoane pe șapte
continente, Andrei Roșu nu
s-a mulțumit doar cu condiția
fizică excelentă, consemnată
chiar în Cartea Recordurilor,
ci a considerat că trebuie să
investească și în dezvoltarea
personală. S-a apucat de
dezvoltare personală din
același motiv pentru care s-a
apucat de sport, acela de a fi
un model pentru copiii săi.
În ultimii 3 ani am apăsat pe
pedala de accelerație a dezvoltării
mele personale, investind timp în tot
ce ar putea să mă ajute să mă schimb
(în bine) și să devin un model pentru
copiii mei și nu numai. Am ieșit din
zona (pe care o conștientizam mai
mult sau mai puțin) „cumpăr lucruri
de care nu am nevoie, cu bani pe
care nu îi am (credite), pentru a
impresiona oameni pe care nu îi
cunosc sau pentru a mă simți mai
bine” și m-am îndreptat către „voi
deveni cea mai bună versiune a
mea”. Principalul instrument pentru
a realiza asta a fost alegerea unor
obiective înfricoșătoare și atât de
mari (ambițioase) încât să nu le
pot atinge decât dacă intervine o
schimbare radicală a felului în care
fac lucrurile…

Am observat că există un pattern, respectiv o "formulă
magică" pe care o aplică toți oamenii de succes. Pe foarte
scurt, aceștia au o viziune clară (cât mai vie, "colorată") a
ceea ce vor să realizeze (au vestitul „vis”).
Toți știu unde sunt în acest moment, unde vor să ajungă
și sunt dispuși să plătească prețul (știu ce anume trebuie să
sacrifice).
Apoi, toți își stabilesc niște obiective, punctele
intermediare („stațiile”) pe care trebuie să le atingă pentru
a ajunge de la punctul A la punctul B.
Mai departe, toți au un plan, în care își scriu – cât mai
detaliat – pașii pe care trebuie să îi facă pentru a-și atinge
obiectivele.
De fapt, este vorba despre însușirea unor obiceiuri
bune, care să le facă această călătorie mai ușoară și mai

Chef Kevin

ne recomandă:
Cupcakes, acasă
cu familia
Dacă vreţi să vă distraţi puţin
împreună cu cei dragi, cupcakes-urile
sunt o idee foarte bună. Aceste
prăjiturele se fac foarte repede şi
uşor, arată apetisant şi au un gust
delicios, aşa că vă puteţi apuca
imediat de treabă. Iată ce aveţi de
făcut:
Pentru început, vom face un
amestec de bază pentru un cupcake
cu vanilie, căruia îi putem adăuga
ciocolată, cafea, lichior, ceai, morcovi
etc, după care adăugăm umplutura –
ciocolată, nuci sau alune, cereale sau
orice aveţi la îndemână.
Reţeta Cupcakes de vanilie
Ingrediente: (12 porţii normale
sau 36 porţii mini) 110 g unt nesărat
la temperatura camerei, 225 g zahăr
pudră, 2 ouă mari, 150 g făină cu praf
de copt, 125 g făină normală, 120 g
lapte semidegresat la temperatura
camerei, 1 lingură extract de vanilie
(sau 1/2 păstăi)
Metodă: preîncălziţi cuptorul la
160° C (sau nivelul 4); aliniaţi tăvile de
brioşe sau tăvile normale cu forme de
brioşe; puneţi laptele şi vanilia într-o
cană; amestecaţi cele două tipuri de
făină; într-un bol mare, amestecaţi
bine untul şi zahărul; adăugaţi ouăle
pe rând şi încorporaţi-le; adăugaţi 1/3
din făină şi amestecaţi bine pentru
omogenizare; adăugaţi 1/3 din lapte
şi procedaţi la fel ca mai sus; repetaţi
procesul cu restul de făină şi lapte;
umpleţi formele 2/3 cu aluat, folosind
o linguriţă; coaceţi în cuptor circa 25
de minute pentru formele mari sau
15 minute pentru cele mici până se

rumenesc şi se ridică; verificaţi cu un
beţişor de lemn dacă sunt gata: dacă
beţișorul iese curat, coacerea este
finalizată; scoateţi tava din cuptor şi
lăsaţi să se liniştească pentru 5 minute,
după care scoateţi cupcakes-urile din
forme pentru a se răci.
Glazură
Ingrediente: 110 g unt nesărat
la temperatura camerei, 60 g lapte
semidegresat la temperatura camerei,
1 linguriță extract de vanilie, 500 g
zahăr pudră, opţional – câteva picături
de colorant alimentar
Metodă: amestecaţi untul, laptele,
vanilia şi jumătate din zahărul pudră
până se omogenizează; adăugaţi
treptat restul de zahăr şi amestecaţi
până obţineţi o consistenţă cremoasă;
adăugaţi câteva picături de colorant,
dacă este necesar. Puneţi amestecul
într-o pungă pentru ornat şi decoraţi
după propria imaginaţie.
Această reţetă este doar începutul.
Puteţi să alegeţi aromele şi texturile
preferate, puteţi experimenta orice
vă trece prin cap.
Dacă vreţi să mergeţi mai
departe şi să îi impresionaţi pe
ceilaţi cu abilităţile voastre culinare,
vă aşteptăm la workshop-urile
noastre. Nu trebuie decât să ne
contactaţi la 0725558054 sau la
vera.mitu@citygrill.ro, iar noi vă
vom da toate detaliile de care aveţi
nevoie.

productivă. De multe ori avem impresia că ne lipsește
motivația de a face lucruri; am testat pe propria piele:
motivația te ajută la începutul procesului de schimbare, dar
ceea ce te duce către obiectiv este acea serie de obiceiuri pe
care am menționat-o mai sus.
Și, în fine, toți oamenii de succes despre care am citit
până acum mai fac un lucru simplu, dar decisiv pentru
obiectivele lor: acționează zilnic și, de regulă, în direcția
potrivită. Asta înseamnă că își respectă planurile.
Revenind la titlul acestui articol, bogăția și leadership-ul
nu se reflectă doar în cifrele dintr-un extras de cont.
Probabil că ați auzit de numeroși oameni – artiști, sportivi,
lideri spirituali, lideri informali ai unor comunități, misionari,
militari, oameni de știință etc. – care au avut succes în ceea
ce au întreprins, fără a avea, neapărat, conturile burdușite.
De multe ori mergem în direcția nepotrivită, ghidându-ne
după felul în care societatea, comunitatea, prietenii sau
vecinii definesc succesul.
Andrei Roșu

Caru’ cu bere:
Bogăția interiorului,
partea I

În Caru’ cu bere regăsim mai
multe fresce, variate tipuri de
stucaturi policrome poleite cu
foiță de aur (console, blazoane,
plafoniere, capiteluri, baze de
coloane, motive florale, benzi
ornamentale,
ancadramente)
embleme cu însemnele tuturor
breslelor din România și cu cele
ale armatei române, precum și
elemente de tâmplărie executate
cu meșteșug. Cupolele înalte
pictate în nuanțe de verde și
ocru, cu inserții de auriu și roșu,
candelabrele sau vitralii intens
colorate reușesc să atragă
îndelung privirea vizitatorilor.

Pictura murală – care poate
fi admirată și în prezent grație
restaurării – conturează cinci
scene figurale unicat, amplasate
în dreapta și în stânga panoului
central, înfățișând momente
legate de viața și activitatea din
perioada medievală. Privitorul
regăsește personaje așezate la
masă, care mănâncă și beau
bere din cupe, dar și alaiuri
vânătorești nobiliare, însoțite de
care cu butoaie de bere și vin.
Text redactat
în colaborare cu
ing. Niculae Mircea,
coproprietarul clădirii

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

Hanu’ Berarilor
recomandă:

"Altă patrie decât România nu am!"

Născută într-o familie nobilă, legată direct
de marile capete încoronate ale Europei,
Regina Maria a îmbrățișat țara sa de adopție –
România – pentru care a suferit și s-a luptat cu
o mare dedicare și hotărâre.
Alteța Sa, Principesa Maria
(Marie Alexandra Victoria, după
numele de botez), s-a născut la
29 octombrie 1875, la Eastwell
Park, în Marea Britanie, fiind fiica
Principelui Alfred al Marii Britanii,
Principe de Saxa-Coburg-Gotha și
Duce de Edinburgh, și a Ducesei
Maria Alexandrovna a Rusiei. De
asemenea, era nepoata Reginei
Victoria a Marii Britanii.
Principesa Maria s-a logodit
la 16 ani cu Prințul Ferdinand
de Hohenzollern, moștenitor
al tronului României, devenind
regină în 1914, după moartea
Regelui Carol I.
Pe întreaga durată a domniei
regelui Ferdinand, i-a fost
colaboratoare apropiată în fiecare
zi, participând la marile decizii,
hotărâtoare pentru poporul
român. Înzestrată cu calităţi
multiple, cu o îndrăzneală şi
energie aproape necunoscute
la capetele încoronate, Regina
Maria, odată cu intrarea României
în război, s-a integrat în corpul

surorilor de caritate. După ocuparea
Capitalei de către inamic, a luat calea
refugiului la Iaşi, dar a participat la
toate durerile poporului cauzate
de război. Gata de ajutor oricând şi
oriunde, cu riscul sănătăţii sau al vieţii,
vizitează răniţii şi bolnavii de pe front,
aşa cum o făcuse încă în războiul din
1913, prin lagărele de holerici. Prezenţa
ei pretutindeni mărea curajul şi dădea
tuturor siguranţa biruinţei finale.
Odată cu începerea lucrărilor
Conferinţei de Pace de la Paris în
1919, cea care, suportând cu stoicism
suferinţele
războiului,
strânsese
simpatii în jurul poporului nostru,
mulţi străini văzând în ea simbolul
resurecţiei naţionale, a desfăşurat
o bogată activitate de recunoaştere
internaţională a României Mari. Prin
vizitele oficiale făcute suveranului
englez, ori întrevederile cu conducătorii
politici ai statelor Antantei, cu
preşedintele Wilson la Paris, în 11
aprilie 1919, ori articolele publicate în
diferite ziare şi mari reviste europene,
s-a străduit să reprezinte cât mai bine
interesele României.

„Eu de ţara asta nu mă
despart. Înţeleg aspiraţiile ei
şi le îmbrăţişez. De altminteri,
unde să merg? Eu germană
nu sunt, la drepturile mele
de principesă engleză m-aţi
obligat să renunţ când m-am
măritat, altă patrie decât
România nu am!"
Regina Maria
După încoronarea de la Alba Iulia,
în 15 octombrie 1922, alături de regele
Ferdinand ca suverani ai României Mari,
Regina Maria a efectuat vizite oficiale în
Occident, făcând cunoscută istoria şi
cultura poporului român. Călătoria în
Statele Unite ale Americii în 1926 a fost
considerată un succes răsunător. În
urma decesului regelui Ferdinand şi al
lui I.C. Brătianu, ambele în 1927, Regina
Maria va avea o puternică influenţă
în viaţa politică a ţării şi pe care o va
exercita în special asupra Regenţei.
Suferindă încă din 1937, Regina a
plecat la 17 februarie 1938 în Italia, la
Merano. În aprilie acelaşi an se mută
în sanatoriul dr. Lahmann din Weisser
Hirsch, lângă Dresda. La 27 iunie, deşi
medicii o considerau inaptă pentru
efortul unei călătorii lungi şi obositoare,
a luat hotărârea irevocabilă de a reveni
în ţară spre a-şi găsi odihna de veci. A
încetat din viaţă în ziua de 18 iulie 1938
în castelul Pelişor.

www.manierart.ro
Întreaga presă internaţională,
chiar şi aceea din ţările cu care
România fusese în război, a adus cel
mai înalt omagiu marii dispărute. Prin
prevederile testamentare, trupul i-a
fost înhumat în biserica episcopală de
la Curtea de Argeş, iar inima i-a fost
depusă în ctitoria sa "Stella Maris" de
la Balcic. Inima sa, nici neînsufleţită,
nu şi-a găsit liniştea. Ea a trebuit să
fie luată de la Balcic, odată cu cedarea
Cadrilaterului către Bulgaria, şi depusă
în firida unei stânci de lângă Castelul
Bran, pentru ca în martie 1971 să fie
adusă în patrimoniul Muzeului Naţional
de Istorie a României.

Bijuterii ale arhitecturii româneşti

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

aibă o reţea de pasaje secrete care să asigure, la
nevoie, fuga celor pe care îi adăpostea.
Acest tip de construcţie semifortificată este
întâlnit în toată zona balcanică, cu mici diferenţe
de la o regiune la alta. Denumirea lor provine din
limba turcă, unde "kula" înseamnă "turn", iar "kaleh"
(pronunţat "kale") înseamnă "cetate".
Multe dintre culele de pe teritoriul României au
fost incluse în patrimoniul UNESCO, ca monumente
istorice de mare importanţă. Din păcate, însă,
majoritatea se află într-un stadiu avansat de
degradare. Pentru a semnala starea de fapt
dezastruoasă şi pentru a încerca salvarea acestor
monumente istorice, Uniunea Arhitecţilor din
România – filiala euroregională Sud - Vest Oltenia a
lansat o petiţie denumită "S.O.S. Culele din România".
Arhitecţii din UAR atrag atenţia asupra faptului că

ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD
TRATTORIA
CITY GRILL
CITY CAFE
BUONGIORNO
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
Cityy Grill Covaci
Str. Covaci, nr.19,
0727 62 62 62
City Grill Oracle Tower
Calea Floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 54.33.33

City Cafe
Charles de Gaulle
Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15
0720 62.62.62
City Cafe
Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0730 19.91.50
City Cafe City Gate
Clădirea CITY GATE,
Turnul de Sud,
P-ța. Presei Libere nr. 3-5
0722 13.84.49

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

Grupul City Grill caută furnizori
de produse alimentare.

Dacă ajungi prin satele de la sud de
Carpaţi, mai cu seamă în cele din Oltenia,
vei întâlni presărate ici-colo nişte construcţii
aparte, despre care nu ştii dacă sunt case de
locuit sau mici cetăţi de apărare.
De fapt, sunt şi una şi alta. Denumite "cule",
acestea sunt construcţii semifortificate, cu rol de
observaţie şi apărare, ridicate de boierii avuţi din
necesitatea de a se apăra de prădătorii turci, goniţi
de instabilitatea Imperiului Otoman, sau de cetele
locale de răufăcători. Majoritatea culelor au fost
ridicate în secolele XVII – XVIII, în vremuri tulburi, cu
o istorie sângeroasă, când cei instăriţi încercau să îşi
protejeze vieţile şi avutul prin mijloace proprii.
În general, culele sunt construcţii rectangulare
extrem de robuste, cu latura bazei nu mai mare de
10-12 metri, cu două sau trei caturi legate prin scări
interioare. Zidurile sunt construite din cărămidă
sau piatră şi au grosimea de aproximativ un metru.
Primul cat este lipsit de ferestre, pentru a nu
permite accesul în interior, iar uşile sunt realizate din
drugi groşi de lemn şi cu încuietori solide. Caturile
superioare sunt destinate spaţiului de locuit, cu
ferestre şi chiar cu cerdac, dar păstrează acelaşi aer
de fortificaţie. Era un fapt obişnuit ca aceste cule să

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

Trattoria Buongiorno Victoriei
B-dul Lascăr Catargiu, nr. 56
0722 44.67.66

URMĂREŞTE-NE PE FACEBOOK
numărul culelor s-a redus dramatic în ultimii ani,
şi că, în lipsa unui program de conservare coerent,
aceste bijuterii ale arhitecturii româneşti vor deveni
în scurt timp... istorie.
În opinia iniţiatorilor petiţiei, culele, parte
importantă a patrimoniului nostru cultural, pot fi
refăcute şi ulterior reintroduse în circuitul turistic –
o modalitate viabilă de finanţare pe viitor. În acest
moment, numărul culelor din România se ridică la
câteva zeci.

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

HANU’ BERARILOR
INTERBELIC

Trattoria Buongiorno Băneasa
Băneasa Shopping City, Etaj 1
0731 49.66.59

Hanu’ Berarilor ~ Casa Oprea Soare
Str. Poenaru Bordea, nr. 2
021 336.80.09 / 0729 40.08.00

Trattoria Buongiorno
Centrul Istoric
Str. Franceză, nr. 52
0733 11.04.64

Hanu’ Berarilor ~ Casa Elena Lupescu
B-dul Pache Protopopescu, nr. 51
031 438.00.59 / 0725 00.80.05

Trattoria Buongiorno
Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0730 19.91.50

CARU’ CU BERE
Centrul Istoric

www.facebook.com/trattoriabuongiorno
www.facebook.com/carucubere
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,

Strada Stavropoleos, nr. 5

ne puteți contacta la adresa

0726 28.23.73 / 021 313.75.60

ramona.popescu@citygrill.ro.

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

