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CUPRINS

Soția ta, Dana Nălbaru, are 
o cafenea. Tu ți-ai deschide un 
restaurant? De ce?

Dana a avut o cafenea, eu am avut 
un pub și nu știu dacă aș avea curaj 
să ne deschidem un restaurant. Am 
senzația că în domeniul acesta este 
foarte greu să îți câștigi clienții și 
foarte ușor să îi pierzi.

Atunci când ieși la restaurant, 
de ce o faci: pentru ocazii speciale, 
pentru socializare, pentru a mânca 
ceva ce nu poți mânca acasă?

Mănânc foarte des la restaurant, 
aproape zilnic, deoarece de obicei nu 
ajung acasă pentru prânz. De multe ori 
ieșim seara toți trei (eu, Dana și Sofia) 
și luăm cina împreună la restaurant 
când nu avem chef să gătim. Mie îmi 
plac restaurantele!

Care este felul tău preferat de 
mâncare?

De 7-8 luni nu mai mănânc deloc 
carne și am redescoperit peștele, în 
toate variantele posibile-prăjit, tartar, 
saramură, ciorbă sau grătar.

Dragoș, îți mulțumim și te 
așteptăm cu drag în oricare dintre 
restaurantele Grupului City Grill.

Ești unul dintre actorii cei mai bine cotați din generația ta. Care crezi 
că sunt lucrurile care ți-au modelat cariera?

Cariera mea a fost pusă pe drumul pe care este acum, în Teatrul Podul, de către 
domnul Cătălin Naum. Îmi amintesc și acum unul dintre sfaturile primite în primii 
ani acolo: "Nu faceți actorie pentru casă și piscină, jucați pentru plăcerea voastră 
și a spectatorilor și, în timp, poate vor apărea și piscina și casa". Toată cariera mea 
am încercat să joc pentru mine, pe cât posibil fără compromisuri și probabil asta 
m-a ferit de unele greșeli pe care le-au făcut mulți dintre colegii mei de generație, 
poate unii mai talentați decât mine. Acum am casa, mai aștept piscina!

Dintre rolurile pe care le-ai jucat, care îți este cel mai drag?
Asta este o întrebare foarte grea! Îmi amintesc cu mare plăcere de un spectacol 

în care l-am jucat pe Mihail Sebastian, un spectacol în două personaje, după 
jurnalul acestuia. În film, probabil că Vali din “Marfa și banii” și Silviu Soare din “Alt 
Love Building” sunt rolurile cele mai dragi deoarece  reprezintă primul, respectiv cel 
mai recent rol. Alt Love Building este un film drag și pentru că este făcut cu multă 
pasiune împreună cu colegii mei, Alexandru Papadopol și Dorian Boguță. Lansarea 
lui în cinematografe în luna decembrie 2014 este un motiv de bucurie.  

Ești un român de succes. Ce le spui despre români străinilor pe care îi 
întâlnești?

Sunt român!
În general, oamenii știu foarte puține despre viața privată a artiștilor. 

Cum arată viața ta?
Viață mea se încadrează în ceea ce oamenii consideră o viață normală. Am 

o familie, o casă, trei câini, o pisică, merg în vacanțe, repar prin curte, plătesc 
facturi, fac cumpărături. Într-o zi, în aeroport, un domn s-a arătat foarte mirat 
că zbor cu un avion de linie! Mi s-a părut foarte amuzant că cineva își închipuie 
că am un avion privat sau că închiriez unul când trebuie să călătoresc undeva.

Care sunt lucrurile (plăcerile) simple care te fac fericit?
Citesc science-fiction, lenevesc, călătoresc cu Dana și Sofia, plimb câinii prin 

pădure, ies la film și la restaurant.
Nu este un secret faptul că ai diabet. Ce înseamnă asta la nivelul 

stilului de viață și al alimentației? (spuneai într-un interviu că ospătarii 
cred că ești de la OPC)

S-au schimbat vremurile, nu se mai miră nimeni dacă ceri detalii despre 
ceea ce mănânci (gramaj, conținut caloric etc.). Cred că nivelul și calitatea 
serviciilor din restaurantele românești au crescut foarte mult în ultimii 7-8 ani și, 
comparativ cu restul Europei, stăm chiar bine. Diabetul nu îți impune un regim 
alimentar strict, ci te învață să trăiești mai sănătos, să fii mai selectiv și uneori îți 
permite să fii mofturos.

DRAGOȘ BUCUR, 
O CARIERĂ CONSTRUITĂ DIN PASIUNE.

PRIETENII CITY GRILL

www.distileriilebran.ro

Astfel a început povestea Caru’ 

cu bere, locul în care berea a fost 

întotdeauna bună, după moda vremii 

ba caldă, ba rece, bucatele delicioase 

și veselia ca la ea acasă.

În cei 135 de ani, mii de drumuri 

au adus oamenii mereu la Car, printre 

mușteriii însetați de bere ce l-au 

vizitat, numărându-se și personalități 

precum George Coșbuc, Octavian 

Goga, Ion Luca Caragiale și Barbu 

Ștefănescu Delavrancea.

De curând am sărbătorit cu 

mândrie și multă veselie Caru’ cu Bere, 

restaurantul-berărie ce păstrează 

și acum vii tradițiile și poveștile 

Bucureștiului de-odinioară.

În urmă cu 135 de ani, în anul 1879, 

pe Calea Victoriei apărea atestată 

berăria ardelenilor Ion Căbășanu și 

frații Mircea, Carul cu bere.

20 de ani mai târziu, în anul 1899, 

frații Nicolae și Victor Mircea invitau 

cunoscătorii prin Avis-ul din ziarul 

Adeverul în hala nou construită din 

Str. Stavropoleos 5, la o bere specială 

ce rivaliza cu cea mai bună bere din 

München.

De 135 de ani, 
toate drumurile 
duc la Caru’ 
cu BereNăscut pe 13 iunie 1977 la București, Dragoş Bucur a absolvit Universitatea 

Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia Actorie şi a început 
să joace la teatrul Podul al profesorului Cătălin Naum. 
De-a lungul carierei, el a câștigat de două ori premiul Gopo pentru cel 
mai bun actor în 2009 și 2010 și a fost cel de-al 3-lea român din istorie 
selecţionat în cadrul prestigiosului program internaţional Shooting 
Stars, din cadrul Festivalului de Film de la Berlin. Cu o carieră în plină 
ascensiune, pe Dragoș îl putem vedea pe micile și marile ecrane, iar 
atunci când timpul îi permite, chiar la masă la City Grill.



Vinul cu o mie de feţe

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate OUT4FOOD

Prin toată arhitectura sa, rosé-ul este cu certitudine un vin pe placul 
tuturor, însă nicio definiţie nu poate cuprinde diversitatea de sortimente 
care se regăsesc în toate regiunile viticole.

Nu se știe cine și când a făcut primul vin rosé. Cert e că producţia lui a devenit industrială acum 30 
de ani, ca o alternativă de valorificare a strugurilor roșii, în condiţiile în care piaţa absorbea prioritar 
vinuri albe.

Numele “rosé” a fost pus oficial pe eticheta 
unui vin abia în anii ’80, deși vinurile de această 
culoare erau întâlnite peste tot în lume de mult 
mai mult timp. O vreme, producătorii din Europa 
le considerau niște “mutanţi”, niște experimente 
făcute din strugurii care erau destinați iniţial 
vinului roșu. Cu timpul, au înţeles că există o piaţă 
și pentru astfel de vinuri, iar de curând, ele au 
devenit o apariţie obișnuită în oferta comercianţilor 
respectabili de vin.

Există mai multe procedee prin care se obține 
vinul rosé. Fie prin îndepărtarea cojilor de struguri 
din must, fie prin fermentarea separată a unei 
părţi din mustul tânăr al vinului roșu, fie prin 
amestecarea vinului roșu cu cel alb.

Rosé-ul este unul dintre cele mai elegante vinuri 
și fascinează prin multiplele variante de culoare sub 
care se poate prezenta - roz deschis, trandafiriu, 
foaie de ceapă sau culoarea somonului, culori 
pe care lumina naturală le potenţează. Apoi vin 
aromele subtile, delicate, de trandafiri, căpșune, 
zmeură, pline de răcoare. În oricare variantă, 
trebuie reţinut că vinurile rosé se beau reci, la o 
temperatură între 8 și 12 grade Celsius.

La baza oricărei asortări reușite a unui vin cu un 
fel de mâncare stă echilibrul dintre acestea. Sunt 
câteva strategii de bază care ne ajută să abordăm 
asocierea vinurilor rosé cu mâncarea:

De reținut:
Corpolenţa vinului poate fi aflată folosind 
câteva indicii:
	 Culoarea	şi	soiul
	 Climatul,	metoda	de	vinificare
	 Conţinutul	de	alcool.	De	regulă,	vinurile	

cu	mai	puţin	de	11-12%	alcool	sunt	mai	
uşoare,	iar	cele	de	peste	13-14%	sunt	mai	
grele.	Ideea	este	să	asociem	mâncărurile	
mai	delicate	cu	vinuri	mai	slabe	şi	
mâncărurile	mai	grele	cu	vinuri	mai	
corpolente.

	Nu	în	ultimul	rând,	putem	întreba	
ospătarul!

„Brioșele colorate”, noua noastră idee pentru 
atelierul de gătit, are deja un mare succes printre 
cei mici. Toți copiii care au participat la acest 
atelier lansat vara trecută au fost încântați să își 
poată pregăti singuri preparatele preferate.

Atelierele de gătit pentru copii sunt 
organizate în restaurantele noastre în al 2-lea 
weekend al fiecărei luni. Îmbrăcați adecvat unei 
bucătării profesionale, cu sorțulețe și mănuși, cei 
mici se distrează și învață în același timp, alături 
de profesioniștii noștri, secretele bucătăriei 
autohtone și italienești.

Grupurile organizate din grădinițe, școli 
de stat și private pot beneficia de workshop-
urile Grupului City Grill și în timpul săptămânii, 
de luni până vineri, între orele 9:00-12:00, cu o 
programare în prealabil la numărul de telefon: 
0725.558.054

Vă așteptăm și pe voi!

Cum să ne menținem 
sănătatea și vitalitatea 

pe timp de iarnă

Rodiile – consumate ca atare sau sub formă de 
suc, sunt bogate în vitamina C care este esențială 
organismului în sezonul rece. Ele conțin o cantitate 
incredibilă de antioxidanți, unele studii precizând 
că au chiar proprietatea de a încetini procesul de 
îmbătrânire al ADN-ului. În plus, rodiile sunt foarte 
benefice pentru rinichi și ajută la protejarea și 
regenerarea ficatului.

Varza – o excelentă sursă de vitaminele A, C și 
K, ajută la eliminarea toxinelor din organism, fiind 
în același timp bogată în fier, fibre și beta-caroten.

Iar pentru o alimentație sănătoasă, vă 
recomandăm să includeți în mesele dumneavoastră 
zilnice și oleaginoasele. Nucile, migdalele și 
alunele de pădure (crude, în niciun caz prăjite) 
stimulează metabolismul și funcționalitatea 
creierului și au un conținut bogat de magneziu 
și vitamina E. Gustoase și sățioase, ele reprezintă 
o gustare perfectă care vă poate ține departe 
de tentația dulciurilor procesate, disponibile cu 
abundență în această perioadă.

Despre nutriție 
și sănătate

Schimbările de 
temperatură din timpul 
iernii impun o grijă mai 
atentă asupra corpului 
nostru. Pe lângă hainele 
mai groase pe care le 
purtăm, avem nevoie de 
o alimentație sănătoasă 
și echilibrată pentru a 
ne întări organismul în 
sezonul rece.

Pe timp de iarnă suntem 
obișnuiți cu un aport mai mare 
de grăsimi în alimentație, însă 
nu trebuie să neglijăm fructele și 
legumele, deoarece avem nevoie 
de mai multă energie și vitamine 
în această perioadă.

Deși acest sezon este mai 
sărac în fructe și legume, există 
câteva soluții delicioase, pline de 
vitamine și minerale, pe care este 
recomandat să le consumăm 
mai des pe timp de iarnă:

Citricele – o sursă importantă 
de fibre, vitamine (în special 
vitamina C) și minerale, sunt 
cele mai savuroase fructe ale 
iernii. Mai mult, ele sunt bogate 
în hesperidină, un flavonoid 
care favorizează scăderea 
colesterolului “rău”, LDL și a 
trigliceridelor și la creșterea 
colesterolului “bun”, HDL.

Cartofii – probabil cea mai 
iubită legumă, sunt o sursă 
bogată de vitamina C, vitamina 
B6 și acid folic. Ei stimulează 
secreția de serotonină, hormonul 
responsabil cu fericirea și ajută la 
menținerea tensiunii arteriale la 
un nivel normal prin conținutul 
generos de potasiu.

 Corpolenţa (body) vinului și a mâncării;

 Interacţiunile dintre componentele vinului 
și cele ale mâncării (cum ar fi aciditatea, sarea, 
dulceaţa etc.);

 Gustul și aromele;

Dar… și un număr de alţi factori, cum ar fi 
ocazia, efortul și preţul!

    Sergiu Mihail Nedelea 
 Director General Wine Taste - 
 Agenţie de Somelieri 
 Ambasador A.S.E. în România 
 www.winetaste.ro

Ateliere 
de gătit 
pe gustul 
copiiilor



Chef Kevin 
ne învaţă:

scoateţi puiul și ștergeţi-l bine cu prosoape 
de hârtie.

Acoperiţi puiul cu un strat subţire de 
făină (îndepărtaţi cu grijă excesul), apoi 
prăjiţi-l într-o tigaie în uleiul de măsline până 
se rumenește.

În aceeași tigaie, după ce aţi scos puiul, 
repetaţi aceiași pași și cu șunca afumată. 
După ce terminaţi și cu șunca și o scoateţi, 
adăugaţi untul și prăjiţi ciupercile și usturoiul 
timp de un minut. Scoateţi-le și turnaţi puţin 
vin alb pentru deglasarea tigăii (recuperarea 
fragmentelor gustoase lipite de fundul 
tigăii).

Preîncălziţi cuptorul la 220° C. Puneţi 
toate ingredientele într-un vas mare de 
porţelan, acoperiţi-l și lăsaţi-l la cuptor timp 
de 45 de minute, până ce puiul este bine 
pătruns. Asezonaţi după gust.

Pentru piureul de cartofi cu 
smântână

Fierbeţi cartofii în apă cu sare până 
se frăgezesc. După ce îi luaţi de pe foc, 
scurgeţi-i și zdrobiţi-i bine.

Încălziţi laptele și untul într-un vas la 
foc mediu fără să fiarbă până ce untul se 
topește. Turnaţi peste cartofi și amestecaţi 
bine, apoi adăugaţi smântâna. Asezonaţi 
după gust cu sare și piper proaspăt măcinat.

Pentru a servi, puneţi mai întâi pe 
farfurie piureul, așezaţi deasupra puiul și 
presăraţi pătrunjelul tocat.

Savuraţi cu un pahar rece de Sauvignon 
sau Chenin Blanc, Rose sau un Beaujolais 
ușor.

Poftă bună!

OUT4FOOD

FII ÎNGERUL UNUI BĂTRÂN!

În România, peste 640.000 de vârstnici poartă 
zilnic povara singurătăţii, o povară mai grea 
decât boala sau sărăcia. Pentru bătrânii ajunși 
neputincioși, abandonaţi sau rămași singuri în 
casele lor sau în centre de îngrijire, izolarea are 
efecte devastatoare la nivel fizic și psihic. 

Fundaţia Principesa Margareta a României 
oferă de 25 de ani sprijin pentru mii de vârstnici 
aflați în lupta cu sărăcia, bolile și izolarea. 
Programul Niciodată Singur îmbunătăţește 
condiţiile de viaţă ale persoanelor cu vârsta 
de peste 65 de ani aflate în risc de izolare 
socială, afectate de boală sau sărăcie, apelând 
la solidaritatea dintre generaţii și mobilizând 
întreaga comunitate.

De la o simplă plimbare în parc, la medic sau 
la un spectacol, până la ajutor la cumpărături 
sau la treburile casnice, voluntarii din Programul 
Niciodată Singur oferă susţinere și alină 
singurătatea vârstnicilor. Este un sprijin nepreţuit 

pe care aceste suflete nu mai au speranța să îl 
primească de la nimeni altcineva. Astăzi, peste 
570 de vârstnici din București și județele Ilfov, 
Brăila, Constanţa și Ploiești beneficiază de 
serviciile acestui program.

ESTE UŞOR SĂ AJUŢI UN VÂRSTNIC
Campania umanitară City Angel oferă 

clienţilor restaurantelor Grupului City Grill șansa 
de a se implica activ în actul generozităţii, prin 
posibilitatea de a dona un “meniu în așteptare”. 
Campania include meniurile de prânz plasate 
pe o listă de așteptare pentru a fi oferite 
ulterior vârstnicilor singuri. Masa caldă este 
oferită cu sprijinul echipelor restaurantelor sau 
al voluntarilor Programului Niciodată Singur al 
Fundaţiei Principesa Margareta a României. 

Initiaţiva a demarat pe 1 octombrie 2014, 
de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 
sărbătorită cu o masă festivă pentru 50 de 

persoane la Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare. 

Clienţii care donează un “meniu în așteptare” 
la City Grill, dăruiesc în fapt, o masă specială 
pentru aniversarea vârstei sau alte sărbători, 
sau o masă caldă la pachet de care se bucură 
vârstnicii aflaţi în dificultate. 

Putem schimba lumea întunecată a bătrânilor 
uitaţi de lume! Noi, tu, comunitatea – suntem 
răspunsul. Împreună putem aduce o culoare 
frumoasă în universul vârstnicilor singuri.  

Este momentul ca noi, cei care vrem și putem, 
să fim alături de bătrânii noștri!

Cu sprijinul oamenilor ce simt la fel, Fundația 
Principesa Margareta a României își propune să 
alunge singurătatea și să redea demnitatea miilor 
de bătrâni care nu îi mai au aproape pe cei dragi.

Întreabă chiar acum un ospătar cum poţi 
să ajuţi și tu!

Fundaţia	 Principesa	 Margareta	
a	 României	 a	 fost	 înfiinţată	 în	 1990	
de	 către	Alteţa	Sa	Regală	Principesa	
Margareta	 a	 României	 împreună	 cu	
tatăl	său,	Majestatea	Sa	Regele	Mihai	I.	
Fundaţia	este	una	dintre	organizaţiile	
neguvernamentale	 de	 elită	 care	
contribuie	 la	 dezvoltarea	 societăţii	
civile	 din	 România.	 Prin	 programele	
dezvoltate,	 Fundaţia	 urmăreşte	 să	
stimuleze	 voluntariatul	 şi	 să	 inspire	

ajutorul	 reciproc	 în	 comunităţile	 în	
care	 se	 implică,	 specificul	proiectelor	
Fundaţiei	 fiind	 dat	 de	 caracterul	 lor	
intergeneraţional.	

Fundaţia	 Principesa	Margareta	 a	
României	a	fost	desemnată	de	români	
drept	 cea	 mai	 onestă	 organizaţie	
neguvernamentală	în	cadrul	studiului	
Envero	Brand	Trust	Index.

Apăsaţi de fiecare 
zi trăită în izolare, 
împovăraţi de griji și 
de boli supărătoare, 
bătrânii singuri trăiesc 
zilnic drama uitării.

Un moment de repaus 
cu aroma romantismului 
italian, la Trattoria 
Buongiorno Lido.

Fie că ești în trecere sau vizitezi atracțiile culturale ale zonei, te invităm să 
te bucuri de savoarea unică a bucătăriei italiene. Trattoria Buongiorno Lido 
este locul ideal unde vă puteți delecta cu preparate gustoase și autentice, 
în cea mai romantică atmosferă, alături de muzică bună și vinuri alese. 

Ne găsiți în strada C.A. Rosetti Nr. 13, telefon: 0725.11.77.66

Coq au Vin și 
piure de cartofi cu 
smântână
Pentru 4 persoane

Ingrediente:

Pentru coq au vin
1 pui întreg tranșat | Şuncă afumată 

(cuburi) – 150 g | Făină (pentru pudrarea 
puiului) | Arpagic – 10 bucăţi | Cimbru – 
o legătură mică | Rozmarin – 1 frunză | 
Busuioc – 4 frunze | Ardei iute fulgi - un 
vârf de cuţit | Ulei de măsline extra virgin 
– 100 ml | Vin alb - 500 ml | Supă de pui – 
500 g | Unt - 50 g | Ciuperci feliate – 350 g 
| Usturoi – 4 căţei (zdrobiţi) | Pătrunjel – o 
legătură mică tocată

Pentru piureul de cartofi
Cartofi – 600 g (curăţaţi și tăiaţi) 

| Lapte integral – 150 g | Unt – 100 g | 
Smântână – 200g | Sare și piper proaspăt 
măcinat – după gust

Metodă de preparare: 

Așezaţi într-un vas încăpător puiul, 
ierburile aromatice și usturoiul, turnaţi 
deasupra vinul alb, acoperiţi și lăsaţi la 
rece, în frigider, peste noapte. A doua zi 



ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD

Use your
creative ability
to make this ad

creative.
http://clientsfromhell.net

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

Turnul de Sud, 

P-ța. Presei Libere nr. 3-5

0722 13.84.49

CITY CAFE

Centrul Istoric

Strada Stavropoleos, nr. 5

0726 28.23.73 / 021 313.75.60

CARU’ CU BERE

Trattoria Buongiorno Lido
C.A. Rosetti nr. 13
0725 11.77.66

CONTACT PUBLICITATE

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

TRATTORIA 
BUONGIORNO

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 Terminal Schengen 
Aeroportul Internațional Henri Coandă 
0730 19.91.50

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

OUT4FOOD este o publicație 
trimestrială, distribuită gratuit în toată 
rețeaua grupului City Grill, însumând 16 
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.

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

www.facebook.com/trattoriabuongiorno
www.facebook.com/carucubere
www.facebook.com/hanuberarilor
www.facebook.com/citygrillro
www.facebook.com/citycafero

URMĂREȘTE-NE

În contextul unui București cosmopolit ce a rămas 
în istoria Capitalei prin freamătul vârstei de aur, într-un 
cartier rezidențial căruia bucureștenii îi spuneau „Sfinții 
Apostoli”, după biserica din apropiere, s-a înălțat pe un 
teren de 3012 mp Casa Oprea Soare, ce avea să devină  
Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare.

Casa Oprea Soare este creaţia din anul 1914 a 
faimosului arhitect Petre Antonescu și a fost destinată 
unuia dintre cei mai bogaţi comercianţi din București 
din acele vremuri, Dumitru Oprea Soare, specializat pe 
atunci în afacerile cu cherestea.

Despre Dumitru Oprea Soare se știu puține lucruri, 
una dintre singurele informații certe este că a fost 
un negustor înstărit trăgându-se dintr-o familie 
aristocratică. Tatăl său, Dimitrie Oprea Soare, a fost 
căsătorit cu Chirica Oprea Soare, cu care a avut doi 
copii legitimi, pe Elisa Dr. Thoma Tomescu și pe Dumitru 
Oprea Soare. 

Clădirea avea o funcțiune mixtă – locuință și sediu 
particular de întreprindere - și o formă aproape pătrată, 
astfel încât fiecare dintre laturile sale să poată constitui 
câte o fațadă deschisă spre străzile Apolodor, Col. 
Poenaru Bordea și Sf. Apostoli.

Clădirea în stil neoromânesc marchează un moment 
de apogeu în creaţia lui Petre Antonescu, distins 
reprezentant al grupului de arhitecţi care a dus acest stil 
de sinteză pe culmile expresiei sale artistice.

Vila se impune prin aspectul său impozant de casă 
boierească în variantă modernă. Coloane din piatră, 
fusuri simple și capiteluri bogat sculptate, balustrade, 
rozete și brâie dau măreție intrării principale din str. 
Apolodor. Multe dintre elementele de decor s-au 
păstrat până în ziua de astăzi la Han. Ele oferă clienților 

o atmosferă interbelică și păstrează un aer nobil, 
boem al Bucureștiului de odinioară. 

Din anul 2009, casa găzduiește restaurantul 
berărie Hanu' Berarilor Interbelic, care are o 
capacitate de 800 de locuri (300 locuri interior și 
500 de locuri pe terasă) și un meniu variat, format 
din produse cu specific tradițional românesc care se 
îmbină cu bucătăria urbană, într-o armonie culinară 
perfectă. 

În 2014, Hanu’ a sărbătorit cu voie bună și bucate 
alese, aniversarea de 100 de ani a Casei Oprea Soare. 

Grupul City Grill caută locații cu potențial 
pentru deschiderea de noi restaurante.
Contact: Cristi Bazac, cristi.bazac@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 

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 Covaci 
Str. Covaci, nr.19, 
0727 62.62.62

City Grill Floresca
Calea Floreasca, nr. 175
(colţ cu Şos. Pipera)
0727 54.33.33

CITY GRILL

Printre multele destinații care merită vizitate (unele în pericol 
de dispariție definitivă), zona deține un bogat patrimoniu 
cultural cu un potențial turistic enorm, însă deocamdată, prea 
puțin cunoscut chiar de către români – Bisericile Fortificate. 
Acestea reprezintă adevărate capodopere ale arhitecturii, 
grație modului în care au reunit și încorporat cele mai complexe 
și elaborate caracteristici ale epocii.

Bisericile Fortificate din Transilvania exprimă un fenomen 
unic dezvoltat într-un context geografic și istoric bine definit – 
coloniile săsești de pe vechile „teritorii regale” ale Transilvaniei 
apărute în secolul al XII-lea. Aflându-se constant sub 
amenințarea invaziilor otomane și tătare, coloniștii germani și-
au consolidat așezările pentru a se putea apăra. Astfel, marile 
orașe au devenit cetăți, iar micile sate au ridicat fortificații în 

jurul bisericii, adăugând turnuri defensive și ziduri pentru a-și proteja bunurile și pentru a rezista atacurilor 
constante.

Este remarcabil faptul că nicăieri în lume nu se regăsesc atât de multe construcții de acest fel într-un 
perimetru atât de restrâns (peste 100), fapt care dovedește gradul de generalitate al fenomenului, la scara 
unei zone geografice și etno-culturale strict delimitate. Ele constituie o realizare arhitecturală excepțională 
datorită diversității și folosirii gamei de tipare defensive din faza târzie a Evului Mediu european. Ca tip de 
construcție, bisericile fortificate sunt relativ comune în Europa, însă numai în Transilvania se pot regăsi, în 
spațiul restrâns deja menționat, trei tipuri principale de fortificații unice: biserica cu incintă fortificată (de 
exemplu Prejmer), biserica fortificată (de exemplu Saschiz) sau fortăreața-biserică (de exemplu Valea Viilor, 
ca mostră de complexitate).

În completare, și aspectul tipic al localităților în care sunt aceste biserici – rețele regulate ale străzilor, cu 
fațade compacte ale caselor alternând cu ziduri împrejmuitoare înalte, grupate strâns în jurul bisericii situate 
în mijloc - contribuie la definirea profilului cultural al acestei zone a Europei multietnice și multiculturale – 
Europa Centrală.

Astăzi, șapte așezări cu biserici fortificate se află pe Lista Patrimoniului UNESCO, alături de întreg orașul 
Sighișoara, ceea ce arată extraordinara lor valoare și importanța în context universal. Mai multe detalii 
despre aceste obiective turistice și modul în care pot fi vizitate puteți găsi pe www.fortified-churches.com

Un loc unic în lume, chiar 
în inima României
Este surprinzător să descoperi că exact în centrul României, 
în triunghiul format de orașele Brașov, Sibiu și Sighișoara, 
există un univers cultural și istoric unic în Europa și în lume.
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HANU' BERARILOR de Casa Oprea Soare 

CU VOIE BUN  

BUCATE ALESE!


