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Fațada
istorică
a
BUCĂTARUL CELEBRU
despre care nu știm prea multe CARULUI CU BERE
PRIETENII CITY GRILL

Punere în valoare și consolidare

Chiar dacă zâmbește rar și păstrează un profil discret, Sorin Bontea
este un celebrity chef carismatic. Apariția la TV i-a schimbat complet
viața, însă a rămas la fel de serios și implicat în tot ceea ce face.

Apariția la televizor a
reprezentat un moment de
cotitură în viața ta. Cum era
înainte și cum este acum?
Este probabil un răspuns
clișeistic: înainte mergeam pe
stradă ca un om normal, iar
odată cu statutul de persoană
publică sunt oprit la tot pasul.
E adevărat, acesta este primul
“efect” al transformării.
Apariția pe ecranul televizorului
vine însă și cu o mulțime de
responsabilități pentru că
oamenii se uită de multe ori la
tine ca la un model. Per total, a
fost o experiență fericită care
într-adevăr mi-a schimbat viața.
De ce crezi că ai fost selectat
pentru show-urile TV?
Cartea de vizită pe care am
prezentat-o în fața producătorilor,
seriozitatea și implicarea cred că
au fost atuurile care m-au făcut
eligibil pentru acest rol.
Te simți bine în rolul de
celebrity chef?
Cred că este un rol la care orice
bucătar visează. Sper ca din
această postură să reușesc să
îi influențez și să îi ambiționez
pe toți tinerii care visează ca
drumul prin bucătărie să îi
aducă în acest punct.

Cum crezi că au schimbat
show-urile TV percepția
publicului despre bucătari
și munca în bucătăria de
restaurant?
Mă bucur să văd pasiunea
românilor pentru gătit, pasiunea
pentru mâncare și faptul că
sunt tot mai mulți tineri cărora
le place să experimenteze
acest domeniu, dovadă
fiind și numărul mare al
blogurilor de cooking.
Show-urile culinare
cred că au schimbat
percepția românilor
în ceea ce privește
bucătarii și le-au
oferit ocazia de a
vedea ce se întâmplă,
de fapt, în spatele unei
bucătării profesională.
Ce alte activități mai ai
în afara platourilor de
filmare?
Ofer consultanță pentru
diferite restaurante din
capitală sau din țară, particip
la evenimentele la care sunt
invitat fie să gătesc, fie să
vorbesc despre mâncare.

În ultima vreme, centrul Bucureștiului
este tot mai mult vizitat și apreciat de turiști.
Din păcate, mai sunt destule clădiri ale căror
niveluri superioare, din diverse motive, nu sunt
aduse la gradul de strălucire al parterului.

Cum te vezi peste 10 ani?
Vreau sa mă văd sănătos. Cu
restul mă descurc.

Fotografie de Mihai Stetcu

Ești unul dintre cele mai
retrase personaje din
show-urile TV. De ce?
Ăsta sunt eu! Îmi place să apar
sau să mă implic în lucruri în
care fie am un cuvânt de spus,
fie pot să ajut cu ceva. Timpul
liber îl dedic în totalitate familiei,
încerc să fiu cât mai mult alături
de copiii mei, motiv pentru care
sunt destul de selectiv în ceea ce
privește aparițiile publice.

Te vei întoarce să lucrezi
în restaurant?
Nu am de unde să știu ce
îmi rezervă viitorul.
Vrei să le transmiți ceva
clienților City Grill?
Îi aștept la masă. Prefer să
las mâncarea să vorbească
în numele meu!

201X96 MM

CARU’ CU BERE, datorită bunei colaborări
între operator și proprietari – moștenitori
ai fondatorului –, are șansa de a deveni un
exemplu de urmat: la 116 ani de la inaugurare,
s-au demarat lucrări ample de consolidare,
restaurare și punere în valoare a întregului
ansamblu.
În acest cadru, prima etapă a fost
RESTAURAREA
FAȚADEI
STAVROPOLEOS.
Proiectul întocmit de studio CASA VOC și avizat
de Ministerul Culturii, lucrările de execuție
realizate de ALEX ART Construct și munca
specialiștilor restauratori – O. Cristea & V.
Ștefan, D. Pleș –, au dus la dezvelirea clădirii
din strada Stavropoleos cu un „chip” care i-ar
face mândri și pe fondator, și pe arhitectul și

meșterii din 1899. Elementele decorative au fost
consolidate și restaurate atent, tâmplăria originală
a fost păstrată și restaurată, acoperișul de ardezie
(prezență exotică în centrul istoric) a fost refăcut,
elementele grav deteriorate au fost înlocuite,
respectându-se cu strictețe caracteristicile inițiale.
Proprietarii își propun să-și continue demersul,
dorind să ofere publicului prilejul de a descoperi în
viitorul apropiat și nivelurile superioare ale clădirii,
ca AȘEZĂMÂNT / CENTRU CULTURAL.
Astfel se împlinește crezul moral al fondatorului,
înscris pe arcul central al berăriei, între reperele
temporale 1879, 1889, 1899, 1924: „Prin muncă,
răbdare, energie și cinste, la idealul dorit, cu credință
și voința lui Dumnezeu toate se împlinesc”.
Înainte de a trece pragul Carului cu bere, vă
invităm să poposiți cu privirea asupra detaliilor
fascinante ale fațadei cu elemente neo-gotice.

76X96MM

www.distileriilebran.ro
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Aniversăm 11 ani de la
prima comandă la City Grill
În primăvara anului 2004, City Grill
deschidea curajos porțile primului
restaurant. Astăzi, gătim zilnic pentru
mai mult de 10.000 de clienți produse
gustoase și sănătoase, în 17 restaurante.
În cei 11 ani care au trecut de la prima comandă,
Grupul City Grill a reușit să devină cel mai
important operator de restaurante de pe piața
românească. Am ajuns aici pentru că fiecare
dintre brandurile pe care le-am construit au
urmărit gusturile și nevoile clienților bucureșteni,
dar nu numai.

Prin Trattoria Buongiorno am adus aroma
inconfundabilă și atmosfera romantică a Italiei în
inima Bucureștiului, în timp ce restaurantele City
Grill sunt orientate către experiența urbană, cu o
bucătărie contemporană, sănătoasă și savuroasă.
Și, în cele din urmă, cafenelele City Café, amplasate
în puncte strategice ale orașului, completează
viziunea noastră de a fi accesibili și de a oferi
meniuri cât mai variate.
Una dintre cele mai recente împliniri ale
grupului o reprezintă clasarea pe locul 2 la
categoria „Cel mai bun restaurant cu specific
românesc”, acordat restaurantului Hanu’ Berarilor
în cadrul celei de-a 5-a ediții a Galei Top Hotel
Awards.
Vă dedicăm toate rezultatele obținute în cei 11
ani de la deschidere, vă mulțumim tuturor și vă
așteptăm în continuare oricând aveți o întâlnire
de afaceri, o ieșire cu prietenii, familia sau un
eveniment important în viața dumneavoastră!
Echipa City Grill

Iulia Gorneanu

Cel mai sonor nume din grupul nostru, Caru’
cu bere, restaurant deținut de familia Nicolae
Mircea și renumit pentru preparatele autentice
românești, este o poveste de succes care a
depășit cu mult granițele României.

Ia de poveste
E vară, iar zilele stau sub semnul
Sânzienelor, al zânelor-flori aducătoare
de dragoste și al cerurilor deschise,
apoi al zeilor focului, al spicelor coapte
și al secerișului. Este un timp magic, în
care străvechea noastră ie, asemenea
zeițelor din vechime, renaște parcă tot
mai frumoasă, mai majestuoasă, mai
seducătoare.
În fiecare vară ne inspiră, ne
conectează cu misterul semnelor ei
cusute, ne ajută să comunicăm o stare
specială, ne ascunde și ne arată, ne dă
identitate și aripi. Povestea ei a devenit
povestea noastră, iar noi o împărtășim
acum lumii întregi. Ca orice veșmânt
tradițional, ia constituie o secvență a

memoriei colective. Astfel, purtarea
ei devine o manifestare spirituală ce
străbate timpul, prin care se poate
redescoperi istoria mitică a unui neam.
Tiparele iilor românești sunt obiect
de studiu antropologic și arhitectura lor,
sursă de creativitate a designerilor. Ia a
spart acum un secol hotarul satului, a
devenit veșmânt regal grație reginelor
României, apoi a ajuns să fie purtată de
celebrități din toată lumea.
Noi trebuie să o păstrăm vie și, mai
ales, să demonstrăm că - dincolo de
trend - există o dimensiune culturală
a ei, o poveste ce vine din vremuri
de demult și care poate să fie fără de
sfârșit.

Gustul apetisant al verii la Trattoria Buongiorno
Mai presus de gustul extraordinar ce te poartă cu
gândul la vacanțe însorite pe malul Mediteranei,
midiile sunt recomandarea ideală pentru sezonul cald.
În zilele de vară, organismul nostru
funcționează în condiții extraordinare, iar pentru
ca funcționarea lui să fie optimă, trebuie să îl
ajutăm cu o alimentație corectă. Pe lângă fructe,
legume și lichide din abundență, avem nevoie și
de o sursă constantă de proteină. Iar cum carnea
poate fi mai greu de digerat în zilele călduroase,
midiile pot fi soluția salvatoare care ne asigură
aportul de proteine pentru o dietă echilibrată.

Extrem de benefice pentru sănătate, midiile
mai conțin și alte elemente care ne ajută
organismul să funcționeze corect și ne aduc
aportul optim de fier, antioxidanți, zinc, seleniu și
vitamina C.
O adevărată festa în farfurie, acestea sunt
sărace în grăsimi nesaturate și bogate în acizii
grași omega-3, care protejează împotriva bolilor
cardiovasculare și reduc nivelul de LDL-colesterol.
De asemenea, au rol anti-inflamator, protejează
pielea de acțiunea razelor UV și îmbunătățesc
concentrarea și capacitățile de învățare la copii.

Dar unul dintre cele mai importante aspecte
ce oferă gustul inconfundabil al midiilor este
prospețimea. Midiile proaspete sunt mult mai
gustoase decât cele congelate și elimină riscul
indigestiilor. Trase în vin sau gătite la cuptor, vă
veți convinge că midiile sunt puse în valoare mult
mai bine atunci când sunt proaspete.
Vă invităm la Trattoria Buongiorno să vă
bucurați de capodopera prospețimii italiene în
delicioasele platouri cu midii și să trăiți zilnic „La
festa delle cozze” într-un cadru ce amintește de
atmosfera romantică a Italiei!

Academia Voltaj

La Voltaj Academy ne propunem să te ajutăm să îți
descoperi talentele muzicale alături de profesorii noștri.
În cadrul cursurilor noastre de canto, pian, chitară,
tobe, bas sau producție muzicală, vei învăța noțiuni
teoretice pe care apoi le vei pune în practică, vei învăța
să te transpui pe scenă și să fii cu adevărat un artist.
Cursurile noastre se adresează tuturor iubitorilor de
muzică începând cu vârsta de 6 ani, iar cum muzica nu
are vârstă, nici cursurile noastre nu au limită de vârstă.

“Ne dorim ca în urma
finalizării
cursurilor
școlii, cursanții noștri
să formeze trupe care
să poată face față cu
succes oricărei scene
din România și nu
numai. Vom încerca
să formăm aceste
trupe încă din timpul
cursurilor, urmărind
abilitățile lor și genul
muzical urmărit de
fiecare dintre ei. Nu
în ultimul rând, cei
mai buni cursanți vor
avea posibilitatea să
fie promovați în cadrul
concertelor Voltaj.“ Călin Goia.
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Saxofonul domnului Popa
Stelian Popa cântă la Pescăruș de 20 de ani, dar emoții mai mari ca la
redeschiderea restaurantului parcă nu a mai avut niciodată.
Stelian Popa își cunoaște
bine formația alcătuită din șase
instrumentiști pe care o conduce
pe estrada terasei de peste 500 de
locuri. Lucrează de mult împreună
și se înțeleg doar din priviri. Cu
ocazia redeschiderii restaurantului
artiștii au ținut foarte mult să
găsească cele mai bune melodii
pentru invitații care au participat
la eveniment. „Ne-am gândim la
un program special pentru această
petrecere. Am dorit ca atmosfera să
fie una extraordinară”, povestește
liderul formației.
Înainte de repetiții, domnul Popa
își lasă saxofonul deoparte și face
un tur al restaurantului proaspăt
renovat, privind cu mândrie și
nostalgie. „De multă vreme am
spus că aici trebuie construit un
bar în mijloc, așa cum am vazut

în Germania”, spune el, aratând
satisfăcut spre noul bar pe care
strălucește vopseaua care abia s-a
uscat. „Eu am cântat cu saxofonul
meu 15 ani afară, în Germania, în
Danemarca, în Norvegia, în Italia, în
Franța, pe vase de croazieră și am
vazut cum făceau ei lucrurile.”
De marți până vineri, formația
de la Pescăruș urcă pe scenă pentru
două ore și jumătate, încercând să
găsească ritmul potrivit fiecărei
seri. „Nicio zi nu seamană cu alta.
Noi, când cantăm, ne uităm în sală
și ne dăm seama ce public avem
chiar după prima melodie – ce
gen ar vrea, ce muzică preferă –
și ne adaptăm imediat. Putem să
acoperim o arie foarte largă de
genuri: muzică ușoară românească
și
internațională,
muzică
românească veche sau muzică

populară. Întotdeauna aici au fost
foarte mulți străini, turiști și am
învățat să cântăm în toate limbile
posibile. Eu personal, prefer jazz-ul,
sunetul anilor ’30, ’60, ’70 pentru că
instrumentul meu, saxofonul, este
specific acestui gen.”
Șeful formației de la Pescăruș
zâmbește tăcut când vine vorba
de vârstă, însă acum se simte din
nou cuprins de entuziasm. „Cea mai
bună epocă a restaurantului a fost
în anii ’80. Eu am cântat și atunci
aici.”, își amintește el cu nostalgie.
„Nu mai erau locuri, stăteau la
intrare cate 30-40 de persoane ca
să caute o masă. Și noi eram foarte
motivați.”
Acum, sub ochii domnului Popa,
restaurantul își recapată strălucirea
și este în fața unui nou început.

Rețetă

Supă de pește

Într-o tigaie se încinge uleiul de
măsline, se adaugă ceapa, morcovii,
țelina și feliile de usturoi; se călesc
legumele până încep să se înmoaie
Ingrediente ș i mod de p reparare
(să rămână al dente).
(4 por�ii):
Se adaugă midiile, creveții, baby
caracatița și calamarii și se călesc
Caracati�ă ba by - 100 g
aproximativ 2 minute, apoi se
Roș iile c herry - 200 g (se spală, se taie adaugă somonul file tăiat bucăți și
Midii - 200 g
File somon - 200 g (se c ură �ă, se taie pe jumătate)
se mai călesc un minut.
Usturoi u l - 25 g (se c ură �ă, se taie
c u bu ri)
Se adaugă apoi stocul de pește,
Creve�i - 200 g (se c ură �ă de codi�e) fe lii)
boabele de piper și două foi de dafin
Langusti n e - 4 buc p entru decor
Calama ri - 100 g (se c ură �ă, se taie
și se lasă să fiarbă circa 10 minute.
Ulei de măs li n e - 120 m l
î n 3 bucă �i)
Spre sfârșit, se adaugă și roșiile
Ceapă a lbă - 100 g (se c ură �ă, se taie Stoc de peș te - 2 l (s upă groasă ob�i nută cherry și se asezonează cu sare și
p ri n fie rbe rea tacâm u rilor de peș te)
c u bu le�e)
piper.
Foi de dafi n - 2 buc.
Morcovi - 200 g (se c ură �ă, se taie
Se servește cu felii de toast
Sare, p i p er boa be ș i, op�iona l,
c u bu ri medii)
frecate cu usturoi. Se poate pune
coriand ru ș i pă tru n je l proaspă t
Ţe lină - 200 g (se c ură �ă, se taie
opțional coriandru proaspăt și
c u bu ri medii)
pătrunjel, tocate mărunt.

Reinventăm programul de fidelitate Out4Food!
Pentru a îmbunătăți experiența clienților noștri în
toate restaurantele Grupului City Grill, am reinventat
programul de fidelitate Out4Food. Cu un mecanism
inovator, unic pe piața de HoReCa din România,
aplicația Out4Food te scapă de grija cardului de
fidelitate și îți oferă posibilitatea de a controla și
gestiona contul tău, de a fi la curent cu cele mai noi
vești și de a profita de oferte speciale direct de pe
smartphone-ul personal.
Descarcă acum gratuit aplicația Out4food de pe App
Store sau Google play și bucură-te de beneficii:

• Primești vouchere lunare direct pe telefon și
te bucuri mai ușor de cadourile City Grill, prin
codul unic oferit.
• Ai acces imediat la informațiile din contul
tău actualizate în timp real.
• Afli primul noutățile și promoțiile din
restaurantele Grupului City Grill.
• Îți rezervi o masă în doar 10 secunde.
• Acumulezi puncte la fiecare vizită.
• Achiți nota de plată cu punctele acumulate
sau le poți face cadou.

SUCCESS!

to the new you…

Pitman Training: 175 years experience in
developing professionals and building careers
ww.bptc.ro

www.extclub.ro
office@extclub.ro

+4021.310.00.42/43

NOUL NOSTRU CONCEPT DATEAZĂ DIN 1939:

PARC, LAC, BELFEREALĂ ȘI VIAŢĂ BUNĂ
O vrăbioară pe malul
lacului. Sau, dacă tot
sunteți lângă apă, un
borș din cinci feluri de
pește. Sau un lup de
mare în crustă de sare. Sau
o tocăniță de mistreț ținută
3 ore la foc mic. Sau 12 mititei plus două
fiole de Fetească.
Digestia
poate
fi
ajutată cu
un dans;
în acest
se ns ,
sunte m

dotați
și
cu
orchestră. Două
variante pentru siestă: tot la noi, cu o
cafea cu caimac în față. Sau pe o bancă
în parc, la umbra sălciilor. Toate acestea
pentru că s-a „reîntrupat“ celebrul
restaurant Pescăruș.
Situat în partea Herăstrăului în care
contează omul, nu cardul lui de credit,
noul Pescăruș vă va ajuta să redescoperiți

distracția tihnită și
trăitul pe îndelete.
Promenada dinante
de aperitive. Dansul
cu soția într-o seară
de duminică. Și toate
celelalte lucruri de
care ne-am dezvățat,
trăind la viteza a
cincea. Deci,
hai s-o
luăm mai
ușurel,
să
ne
veselim nițel.

Tarife începând de la:

1990 EUR/pers

SEJUR

EXOTIC

HONEYMOON

CIRCUITE

Tarife începând de la:

720 EUR/pers

*plecări din Madrid
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Hanu’ Berarilor recomandă:

Hanul lui Manuc – capsula timpului
Clădirea ridicată acum mai bine de 200 de
ani păstrează între pereții săi legende despre
măriri și căderi, destine de oameni și imperii.
Când intri pe porțile masive ale Hanului lui Manuc,
pășești pe urmele istoriei. În urmă cu sute de ani, pe
aceleași porți intrau caravane de comercianți sau
drumeți singuratici în căutarea unui loc pentru popas
și odihnă. Întreaga curte forfotea neliniștită, înțesată
de oameni și animale care formau o adunătură pestriță
din toate colțurile Europei sau de aiurea, de mult mai
departe.
Ridicat de armeanul Manuc Marzaian (1769-1817)
între anii 1806-1808, ultimul caravan-serai din Europa
a păstrat ctitorului său o amintire vie la mai bine de
două secole de la înălțare. În vremea sa, Manuc a fost
unul dintre cei mai influenți dregători și un personajcheie în istoria noastră, dar și a marilor puteri din acea
vreme. Printre altele, istoricii îi încredințează acestuia un
rol determinant în negocierile dintre Imperiul Otoman
și Imperiul Rus aflate în război (1806-1812), negocieri
care s-au purtat chiar în sălile hanului. De altfel, Hanul
lui Manuc este locul unde a fost semnat și Tratatul de
la București din 1812, care a pus capăt acestui conflict.
Hanul Curtea Veche, cum s-a numit inițial, se
deosebea radical de celelalte construcții de gen
existente la acea vreme în Bucureşti: nu mai avea
aspectul unei clădiri fortificate, ci era o casă deschisă,
inspirată din arhitectura tradiţională românească.
Cerdacurile susţinute de stâlpi din lemn, balcoanele,
scările de acces la etaj, acoperişul înalt din şindrilă,
stucaturile şi sculpturile stâlpilor făceau din Hanul lui
Manuc o bijuterie arhitecturală.
Numeroasele lucrări de refacere și consolidare au
schimbat iremediabil aspectul inițial al clădirii, însă din
descrierile din secolul al XIX-lea aflăm că hanul avea la

73x133

subsol 15 pivnițe boltite, iar la parter existau 23 de
prăvălii, două saloane mari, zece magazii, camere de
servitori, bucătării și un tunel în care încăpeau cam
500 de persoane. Etajul dispunea de 107 odăi, cele
mai multe folosite pentru oaspeți. În curtea interioară
exista o cafenea și o mică grădină cu fântână
arteziană. Construit inițial pentru comercianți,
hanul a devenit loc de întâlnire pentru politicieni și
lumea bună a Capitalei, găzduind întruniri, baluri și
spectacole de teatru.
Dupa moartea lui Manuc, urmașii săi au
înstrăinat hanul, în cele din urmă, acesta ajungând
în proprietatea familiei Cantacuzino. Regimul

comunist a naționalizat întreaga proprietate
care a fost la un moment dat în pericol de a
fi demolată. Hanul a fost salvat de arhitectul
șef al Capitalei care i-a spus lui Ceaușescu
că încăperile acestei clădiri au fost folosite
de comuniștii ilegaliști pentru întâlnirile lor
secrete.
Astăzi, Hanul lui Manuc a reintrat în
posesia familiei Cantacuzino și, prin eforturile
moștenitorului său de drept, Constantin
Șerban Cantacuzino, acest simbol al
Bucureștiului își recapătă încet strălucirea de
odinioară.

Fiecare masă,
o experienţă culinară unică cu
TABASCO® - brand pepper sauce!

229 km de trasee noi de bicicletă și drumeție
pot fi străbătute în Podișul Hârtibaciului din Transilvania

O rețea de 32 trasee de biciclete și de drumeție care totalizează 229 km a fost inaugurată în luna
aprilie în Podișul Hârtibaciului-Târnava Mare din sudul Transilvaniei.
Traseele trec prin 26 de sate cu biserici fortificate și prin cetatea medievală Sighișoara, leagă 4
monumente UNESCO de la Sighișoara, Viscri, Saschiz și Breite și traversează arii naturale protejate
de importanță europeană și națională.
Cel mai lung dintre cele 32 de trasee măsoară
29,2 km (Viscri-Dealul Ciorilor), iar cel mai scurt
- 1,6 km (Sighișoara-Platoul cu stejari seculari
Breite). Datorită reliefului foarte accesibil (cel
mai înalt vârf este de 701 m – Dealul Birom) și a
diversității opțiunilor, traseele pot fi parcurse de

ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD
CITY GRILL
CITY CAFE
City Grill Primăverii
Bd. Primăverii, nr. 3
0726 626 262 / 021 233 98 18
City Grill
Centrul Istoric
Str. Lipscani, nr. 12
(colţ cu Calea Victoriei)
0729 626 262 / 021 314 24 89
City Grill Covaci
Str. Covaci, nr.19
0727 626 262
City Grill Floresca
Calea Floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 543 333

City Cafe
Charles de Gaulle
Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15
0720 626 262
City Cafe
Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0730 199 150
City Cafe City Gate
Turnul de Sud
P-ța. Presei Libere nr. 3-5
0722 138 449

turiști (inclusiv familii cu copii) fără echipament
complex sau o pregătire sportivă specială, dar
există și circuite dedicate celor care își doresc mai
mult și au o condiție fizică bună.
Turiștii care vor străbate aceste trasee vor
avea ocazia să se bucure de peisajul deluros și

TRATTORIA
BUONGIORNO
Trattoria Buongiorno Victoriei
Bd. Lascăr Catargiu, nr. 56
0722 446 766
Trattoria Buongiorno Băneasa
Băneasa Shopping City, Etaj 1
0731 496 659
Trattoria Buongiorno Centrul Istoric
Str. Franceză, nr. 52
0733 110 464

de felurite elemente naturale și semi-naturale
specifice zonei – fânețe, pășuni cu arbori seculari,
păduri și lacuri - să vadă flori de câmp și fluturi,
păsări răpitoare și stâne tradiționale, să savureze
produsele locale artizanale, să descopere
frumusețea și istoria satelor cu moștenire
săsească.
Lucrările de amenajare a rețelei de trasee
au inclus verificarea, testarea și curățarea
drumurilor și potecilor existente, selecția
drumurilor și potecilor ce au fost marcate,
identificarea punctelor de interes pentru turiști,
aplicarea marcajelor (roșu și albastru, bandă,
cruce și triunghi), înregistrarea track-urilor GPS,
realizarea hărților și a panourilor informative și a
săgeților indicatoare.
Deşi, în prezent, nu există câte un ghid în
fiecare sat din această zonă şi nici închirierea
bicicletelor nu este accesibilă oriunde, persoanele
interesate pot alege trasee pornind din localităţile
care le oferă asemenea facilităţi.
Lucrările au fost realizate de Asociația Mioritics
în perioada septembrie 2013 – februarie 2015, în
cadrul unui proiect coordonat de WWF.
Foto: Cătălin Georgescu

HANU’ BERARILOR
INTERBELIC
Hanu’ Berarilor ~ Casa Oprea Soare
Str. Poenaru Bordea, nr. 2
021 336 80 09 / 0729 400 800
Hanu’ Berarilor ~ Casa Elena Lupescu
Bd. Pache Protopopescu, nr. 51
031 438 00 59 / 0725 008 005

CARU’ CU BERE

Trattoria Buongiorno Terminal Schengen Centrul Istoric
Aeroportul Internațional Henri Coandă Strada Stavropoleos, nr. 5
0721 283 614
0726 282 373 / 021 313 75 60
Trattoria Buongiorno Primăverii
Str. Herăstrău nr. 2, colț cu Bd. Primăverii
PESCĂRUȘ NOU
0734 406 107
Herăstrău
Trattoria Buongiorno Lido
Bulevarul Aviatorilor, nr. 1
C.A. Rosetti nr. 13
0731 330 034 / 021 230 46 40
0725 117 766

TABASCO® - brand pepper sauce este un lichid pur, din sos
de ardei combinat cu o cantitate mică de sare, învechit în
baricuri din stejar alb timp de 3 ani și apoi amestecat cu
oțet de înaltă calitate.
Pune-l pe orice mâncare îți place și o să-ți placă și mai mult!
TABASCO® is a registered trademark for sauces and other goods and services;
TABASCO, the TABASCO bottle design and label designs are the exclusive property of
McIlhenny Company, Avery Island, Louisiana, USA 70513. www.TABASCO.com

Consilier evenimente
Contact: Vera Mîțu, 0725 558 054
vera.mitu@citygrill.ro

CONTACT PUBLICITATE
OUT4FOOD este o publicație
trimestrială, distribuită gratuit în toată
rețeaua grupului City Grill, însumând 17
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

