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PRIETENII CITY GRILL

Antonio Passarelli

gătește pentru clienții
restaurantelor Trattoria Buongiorno
Renumitul Chef italian
a intrat în echipa
restaurantelor Trattoria
Buongiorno și aduce cu
el un plus de savoare și
autenticitate preparatelor
din meniu.

Restaurantele italienești sunt
cele mai răspândite în întreaga
lume. De ce crezi că există această afinitate pentru bucătăria italiană?
Este o bucătărie simplă, rapidă,
care poate fi înțeleasă de orice om.
În 99% din bucătăria italiană poți
înțelege imediat elementele care
compun o rețetă. Și să nu uităm că,
împreună cu anumite bucătării din
bazinul mediteranean, este considerată una dintre cele mai sănătoase
din lume.
Cum stăm în România la capitolul restaurantelor italienești?
Din păcate suntem la același nivel
cu cel din Europa - sunt rare cazurile în care vedem o bucătărie italiană certificată. Majoritatea rețetelor
sunt adaptate “forțat” la gustul lo-

cal fără să ținem cont că acelorași
localnici ar putea să le placă și gustul autentic italian.
Care sunt detaliile care fac
diferența între un restaurant italian bun și unul mediocru?
Ca să mă rezum doar la ceea ce
este foarte important - calitatea
și proveniența materiei prime. De
exemplu, nu poți folosi în bucătărie paste dacă nu sunt paste italiene.
Cum vor simți clienții prezența
ta în restaurantele Trattoria
Buongiorno?
Sper că prin tot ceea ce am făcut, prin rețetele revăzute de mine,
să se simtă un gust cât mai apropiat
de gustul italian autentic.
Obișnuiești să discuți cu
clienții? Despre ce anume?
Despre orice. Începând de la bu-

cătărie, la discuții personale, lucruri
pe care le-au vizitat în Italia și care
au fost foarte interesante.
Care sunt preparatele tale
preferate din bucătăria italiană?
Telemea de oaie, roșii, ardei...
Oops! Asta e bucătăria românească. Vorbind serios, toate preparatele îmi sunt dragi. De exemplu: Spaghetti cu roșii și busuioc, o salată
Caprese cu o mozzarella bună, Caponatta (preparat vegetarian din
sudul Italiei) ș.a.m.d..
Ce
preparate
recomanzi
unui client care își dorește o
experiență culinară italiană
completă?
Sigur, preparate pe bază de fructe de mare, iar dacă nu este un
adept al fructelor de mare, o lasagna adevărată, o parmigiana de vinete sau saltimbocca alla romana rețeta clasică.
Ce mesaj ai pentru clienții
Trattoria Buongiorno?
Mesajul meu se va vedea cel mai
bine în farfurie. Prin munca mea din
ultimele luni, am încercat să aduc în
restaurantele Trattoria Buongiorno
gustul autentic italian pe care eu îl
cunosc de când eram copil. Așadar,
îi invit pe clienți să savureze preparatele și să ne spună părerea lor.

201X96 MM

Taraful Cazanoi
aduce buna dispoziție la Car
Chiar dacă au trecut mai bine
de 130 de ani de la înființare,
Caru’ cu bere reușește să
păstreze câteva tradiții care au
adus mereu oamenii împreună
de-a lungul anilor. Pe lângă
mâncarea românească plină
de savoare, una dintre aceste
tradiții este muzica veselă, de
petrecere.
Și chiar și după atâția ani, îndată ce
treci de ușa de la intrarea Carului, te
întâmpină o atmosferă veselă, de voie
bună, neatinsă de trecerea timpului. Că-i
prânz sau seară, că-i dans de societate,
parada ospătarilor sau concert, mereu se
petrece câte ceva la Caru’ cu bere care să
facă toți mușteriii să mănânce și să bea
mai relaxați, cu zâmbetul pe buze, mai
bine dispuși.
Alcătuit din profesioniști cu o bogată
experiență în domeniu, plini de viață și
specialiști în prestații artistice de calitate,
Taraful „Frații Cazanoi” este una dintre
formațiile care aduc buna dispoziție la
Caru’ cu bere. În compania lor, orice
eveniment devine special și de neuitat,
aceștia fiind o formație pe gustul tuturor,
de la tineri, până la seniori.
Cei 7 membri sunt ca o familie, 3
dintre ei fiind chiar frați, și se bucură de

o conexiune deosebită ca o adevărată chimie.
Reușesc să creeze, în fiecare loc în care sunt
invitați să cânte, armonie și bucurie cu energia
lor. Toți provin din familii de muzicieni și au
absolvit la rândul lor școli muzicale de renume,
împărtășind o puternică pasiune pentru
muzică, o artă care depășește cu ușurință
hotarele și face oamenii fericiți.
De-a lungul anilor, au reușit să-și capete
prestigiul datorită măiestriei cu care
interpretează repertoriul bogat și variat, care
include: muzică populară, lăutărească și de
petrecere, muzică clasică, dar și muzică ușoară
românească și internațională.
Vă poftim la Caru’ cu bere să îi ascultați
și dumneavoastră și să savurați alături de
mâncarea românească și o porție de bună
dispoziție!

76X96MM

www.distileriilebran.ro
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Cine poate rezista unui
desert făcut „în casă”?
Daniela Dobrea, cofetarul City Grill, știe secretele deserturilor
delicioase: românii iubesc ciocolata și dulciurile făcute „în casă”.

pe mesele City Grill

Unde se pregătesc aceste dulciuri?
Toate torturile din restaurantele Grupului
nostru sunt făcute „în casă”, exclusiv pentru
clienții noștri și nu pot fi regăsite în alte părți. În
laboratorul nostru pregătim atât torturile, cât și
toate sortimentele de înghețată: din ciocolată,
vanilie, nucă, biscuiți, pepene galben și fructe de
pădure.
Ce noutăți pregătiți?
Sunt mai multe rețete la care ne gândim,
tot timpul vreau să aduc „surprize” noi. Acum
pregătim un tort din caramel și praline de noisette
pentru Hanu’ lui Manuc, noua noastră locație și
un tort din mix de mousse-uri din ciocolată albă,
neagră și banane pentru Hanu’ Berarilor.

Ce dulciuri se găsesc în meniurile
restaurantelor din grupul City Grill?
Am vrut să oferim opțiuni cât mai diverse așa
că am creat numeroase rețete, de la foarte dulce
și dulce-amărui, până la fresh, light. Cea mai mare
parte din deserturile noastre sunt sub formă de
torturi, servite porționat. De asemenea, foarte
apreciată, mai ales pe timpul verii, este și înghețata.
Pe lângă acestea, avem și preparate tradiționale,
cum ar fi clătitele sau papanașii, pentru care folosim
dulcețuri de casă, fără conservanți, făcute la foc de
lemne.
Ce dulciuri preferă românii?
Cele mai căutate sunt dulciurile cu cât mai multă
ciocolată de orice fel, cu lapte, amăruie și sub orice
formă, de la torturi și prăjituri, până la bomboane și
mousse-uri, ciocolată să fie. Există însă și clienți care
își doresc să savureze ciocolata alături de alte arome,
motiv pentru care am realizat câteva sortimente de
torturi care combină ciocolata amăruie cu vanilia
sau ciocolata albă cu fructele de pădure pentru cei
care preferă un gust dulce – acrișor.

Rețetă
Chef Dan Tonescu
vă recomandă:

Măiestria
grătarului,

Trucuri pentru acasă:
Crema de ciocolată - când se topește
ciocolata, ca să îi intensifici aroma și
gustul, adaugă un praf de sare.
Înghețata, ca să fie numai bună de
consumat, trebuie păstrată la -16 grade,
iar torturile la + 4 / 5 grade pentru gust
și consistență optime.

Peste tot în lume, grătarul este unul
dintre cel mai versatile moduri de a
prepara alimentele. În vremurile de
demult, grătar însemna un foc puternic
și ceva care să susțină alimentele
deasupra lui. Astăzi, însă, grătarul
reprezintă mult mai mult - bucătarii din
toată lumea se întrec în a face „friptura
perfectă”, iar metodele de a prepara
alimente la grătar sunt din ce în ce mai
variate. Și, deși elementele de bază nu
se schimbă niciodată, detaliile vor face
întotdeauna diferența.
Până nu demult, în cultura noastră
românească obișnuiam să facem
grătarele în aer liber, poate chiar
acasă, atunci când ocazia o cerea, iar
alimentele pe care alegeam să le gătim
în acest mod erau renumiții noștri mici,
cârnații, pieptul de pui, ceafa de porc
și, uneori, peștele și legume precum
ciuperci, vinete sau ardei.
City Grill ne demonstrează acum
că a face grătar înseamnă mult mai
mult decât atât. Pe lângă diversitatea
tipurilor de carne, în meniul City Grill

se găsesc și variațiuni pe același tip
de carne, precum grătarul din pulpă
de vițel, antricot de vită sau mușchi
de vită. Fiecare dintre aceste piese
de carne specifice necesită secrete și
metode diferite de preparare la grill
pentru a-și păstra toate proprietățile
și pentru a fi scoase în evidență toate
aromele lor delicioase.
Carnea la grătar este savurată cel
mai bine alături de legumele la grătar.
City Grill propune atât legume clasice,
tradiționale, cât și variante deosebite,
precum sparanghelul, varza, ardeiul
iute sau dovleacul. Aceste garnituri sunt
fripte fie simple, fie condimentate sau
marinate în prealabil, după preferința
clienților. Dar inovația nu se oprește aici
- în meniu se găsesc chiar și deserturi
pregătite la grătar!
Așadar, vă invităm la masă la City
Grill să descoperiți, cu propriile papile
gustative, măiestria cu care este
reinventat un clasic absolut cum este
grătarul.

PIEPT DE PORC ÎNĂBUȘIT CU GARNITURĂ DE CARTOFI LYONNAISE
Ingrediente și mod de preparare (5 porţii):
Pi ept d e porc – 1,75 kg
Păstâ rnac – 150 g
Morcovi – 150 g
Unt – 50 g
Ust uroi – 5 că �e i
Cart ofi – 1,2 kg
Unt – 200 g
Sa re ş i p i p e r d upă gust
Ul e i
O legă t ură d e pă t ru n je l
O ceapă a lbă med i e

Bucata de piept de porc se asezonează cu sare și
piper, se rulează cu grijă și se leagă ferm cu o bucată
de sfoară. Surplusul de sfoară se taie și se îndepărtează.
Se așează rulada obținută într-o tavă și se împănează
cu usturoiul tăiat felii. Se unge cu ulei pe toate părțile,
după care se introduce la cuptor timp de 3 ore și
jumătate, la 160 de grade.
Pentru garnitură, cât timp rulada se gătește în cuptor,
morcovul și păstârnacul se taie pe lung și se fierb cu
puțină sare. După ce acestea sunt gata, se scurg și

se sotează cu unt. La final, se adaugă
pătrunjelul proaspăt tocat.
Apoi se iau cartofii, se spală bine și
se pun la fiert în coajă. După fierbere,
se curăță și se taie cuburi. Într-o tigaie,
se topește untul și apoi se călește ceapa
tăiată “Julien”. După ce aceasta s-a
rumenit, se adaugă cartofii. Se amestecă
bine și se condimentează după gust cu
sare și piper.
Poftă bună!

Creta,
Insula Zeilor
cu o reducere de 400 euro din
prețul de listă! Ofertă specială
dedicată clienților City Grill!
Cu mituri și povești la tot pasul,
ținuturile elene înglobează în
simplitatea lor o forță și o energie
rar întâlnite în orice alt colț al
lumii. Casele albe, aleile pline de
flori și optimismul grecilor te vor
cuceri rapid și iremediabil!
În această toamnă vă
recomandăm să vizitați împreună
cu PremioTravel cea mai mare
insula din Grecia: Creta!
Cod unic de rezervare pentru
clienții City Grill : CG0115GRE
*Pentru
informații
suplimentare
apelați GRATUIT, din orice rețea,
numărul 0800801333! Oferta este
valabilă în limita locurilor disponibile.

dată plecare*
preț/persoană
(euro)

20.10.2015 27.10.2015 03.11.2015 10.11.2015 17.11.2015 24.11.2015
474

449

424

339

349

299

SERVICII INCLUSE
Zbor dus-întors; Transfer aeroport-hotelaeroport; Hotel 4*; Mic dejun; Ghid turistic; Excursii
cu bilete de intrare deja achitate
TAXE SUPLIMENTARE
Taxă de aeroport/taxă de servicii: 145 euro/
persoană; taxă de rezervare: 8 euro/persoană;
asistență medicală și bagaje: 8 euro/persoană; taxă
cameră single: 150 euro/persoană
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Fără fum de țigară
în cafenelele City Cafe
În majoritatea țărilor din Europa, fumatul în
cafenele, baruri și restaurante este interzis. Chiar
și la noi, în România, există un proiect de lege care
ar putea să interzică fumatul începând cu anul
2016.
Până atunci, printre toate speculațiile și
disputele fumători vs. nefumători, Grupul de
restaurante City Grill a ascultat dorințele clienților
săi și a decis să facă un pas înainte și să nu mai
permită fumatul în cafenelele City Cafe. Grupul
City Grill făcuse deja acest pas, în cafeneaua City
Cafe din aeroport, destinată nefumătorilor.
Așadar, de acum, în oricare dintre cafenelele
City Cafe puteți mirosi, simți și gusta pe deplin,

fără distragere din partea fumului
înecăcios, aromele încântătoare de cafea
și ciocolată caldă, ceaiuri parfumate,
croissant fierbinte, proaspăt scos din
cuptor, sandviciuri, pizza și paste gătite
pe loc.
Fie că sunteți nefumători, la plimbare
cu cel mic sau poate pur și simplu vrei
să savurezi o pauză fără ca hainele să-ți
miroasă a fum la plecare, cafenelele City
Cafe vă așteaptă să le redescoperiți întrun spațiu mai fresh, unde nicio aromă nu
este acoperită de fum de țigară.

La o pizza într-un palat
Dacă vrei să experimentezi
cum poți mânca într-un palat,
o pizza la preț de pizza, dacă
vrei să savurezi unele dintre cele
mai bune paste într-unul dintre
cele mai aristocratice locuri
din București, alege Trattoria
Buongiorno
Lido.
Recent
redecorat, cu imagini surprinse
de fotograful Kurt Hielscher
în Italia anilor '20, spațiul te
inspiră, te deconectează de
cotidian, te întoarce în timp.
Într-un timp după care tânjim,
într-o perioadă pe care, din ce
în ce mai greu vom reuși să o
reconstituim, în vremea când
bătrânului nostru oraș i se
spunea Micul Paris.
Atmosfera caldă, burgheză,
muzica vintage, arhitectura
boierească, ușor eclectică, dar
atât de spectaculos-personală
și decorul minimalist, fac din

fiecare salon un „acasă”. Dacă
vă e dor de paradisul pierdut
după Război, de eleganța
de altădată, de șarm, de
discreție, de rafinament, dacă

Școala de Vară
City Grill a ajuns la final

Foto: Virgil Hritcu
Make up: Ana Cucuta
Hair: Marius Gruia T Kt / 1 concept

vreți să mixați toate acestea
cu savoarea pastelor italiene,
Trattoria
Buongiorno
Lido
sau Casa Angelescu (cum era
cunoscută în epocă) sau Palatul
Lido (cum am putea să îl numim
acum) vă așteaptă pe str. C.A
Rosetti nr. 13.
O coincidență interesantă
este faptul că numele acestui
loc – Lido – vine din Italia, fiind
o evocare a stațiunii Lido di
Venezia, celebră încă din sec.
XIX datorită modei băilor de
soare. Și ce poate fi mai cool
decât să te privești în oglinda
venețiană originală din capul
scărilor și apoi, din biblioteca
unuia dintre cei mai vestiți
colecționari interbelici de carte
rară și obiect de artă, să îți
deschizi laptopul în așteptarea
unei pizza...

Tabieturi boierești,

alte patru în bucătărie și două zile
alături de colegii din birouri unde
au avut șansa de a învăța din secretele marketingului de la consultantul City Grill, Paul Rennaud,
și din cele ale unui business in HoReCa, chiar de la CEO-ul Grupului,
Dragoș Petrescu.
La final, tinerii au primit diplome și cadouri, iar noi sperăm că șiau deschis orizonturile către muncă și reușită. Îi felicităm pe toți și le
dorim mult succes în continuare!

E. info@bptc.ro
T. (+40) 21 317 4764

Pitman Training: 175 years experience in
developing professionals and building careers

doar la Han mai regăsești!
www.extclub.ro
office@extclub.ro

În plină vară, în luna iulie, câțiva tineri ambițioși au participat la o aventură de 10 zile în restaurantul Trattoria
Buongiorno Victoriei, muncind cot la cot cu profesioniștii
din Grupul City Grill în cadrul Școlii de Vară.
Ei au avut ocazia, între 13 și 24
iulie, să trăiască experiența fiecărui post din secțiile restaurantului,
timp de șase ore în fiecare zi – o
oră de teorie și cinci de practică.
Acceptând provocarea de vară
a Grupului City Grill, tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, s-au
distrat și au învățat ce înseamnă
să te dezvolți într-un mediu sănătos.
Scurta lor aventură s-a împărțit
în patru zile petrecute în salon,

Bucharest Professional Training College

+4021.310.00.42/43

Tarife începând de la:

1990 EUR/pers

În epoca de glorie a
Bucureștiului, căruia i se spunea
pe atunci Micul Paris, ieșitul în
oraș, promenadele și, mai ales,
servirea meselor erau o artă
la care contribuia toată lumea
bună.
Mâncărurile care se serveau
erau de influențe orientale,
franțuzești și chiar englezești,
iar codul bunelor maniere era
literă de lege pentru toată
lumea. De exemplu, o domniță
necăsătorită putea participa
la o masă sau la un banchet
doar însoțită de o rudă precum

tatăl, fratele sau un văr, ca să
nu atragă privirile celorlalți
bărbați prezenți. Servirea se
făcea cu tacâmuri de argint și
porțelanuri fine, iar după masă,
se savura obligatoriu cafeaua
însoțită de dulceață.
Regulile nu mai sunt atât
de stricte ca atunci, însă, dacă
vizitați Hanu’ Berarilor, veți
descoperi că un lucru a rămas
neschimbat chiar și după
trecerea timpului: armonia
și eleganța încă domnesc la
mesele boierilor și conițelor ce
poposesc la Han.

SEJUR

EXOTIC

HONEYMOON

CIRCUITE

Tarife începând de la:

720 EUR/pers

*plecări din Madrid

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

Hanu’ Berarilor recomandă:

Misterul “pălăriei”

de la TNB

clădire l-a avut atunci când a fost construită.
La începutul anului 1949, conducătorii
comuniști au cerut ajutorul unor specialiști
ruși pentru a crea acest edificiu care să
găzduiască manifestări culturale ample. Patru
ani mai târziu, însă, colaborarea cu specialiștii
sovietici a fost întreruptă. Teatrul Național a
fost ridicat în cele din urmă între anii 1964-

imediate a arcelor exterioare din beton
a căror greutate de 150 de tone afecta
structura de rezistență. Lucrările
demarate în 2011 au inclus și o serie
de modificări interioare importante,
care reconfigurează spațiile, măresc
numărul sălilor și capacitatea lor și
creează zone destinate petrecerii

Clădirea Teatrului Național
București și-a schimbat radical
aspectul: fațada formată din
arce a fost îndepărtată, iar
partea superioară a clădirii este
înconjurată de o misterioasă
„pălărie” gigantică. Care este
explicația?

73x133

Teatrul Național este un simbol important al
Bucureștiului. Amplasată la Km 0, impozanta
clădire este parte integrantă a ansamblului
arhitectural al centrului capitalei, alături de
Universitatea București, Hotelul Intercontinental
sau Spitalul Colțea.
În urmă cu patru ani, au fost demarate
lucrările de refacere a clădirii TNB, iar una
dintre cele mai vizibile schimbări este dispariția
fațadei din arce suprapuse și apariția unei
„pălării” supradimensionate care a reușit să
ridice multe întrebări: Ce reprezintă? Cine a
avut această idee? Ce rol are?
Schimbarea înfățișării TNB reprezintă, de
fapt, revenirea la aspectul pe care această

1973, după planurile arhitecţilor Horia Maicu,
Romeo Belea, Nicolae Cucu și ale inginerului
Alexandru Cişmigiu.
Arhitectura clădirii se înscria în
modernismul anilor '60, iar forma de "pălărie"
adoptată de arhitecți simboliza chiar „Pălăria
lui Caragiale”. Faptul că aspectul construcției
nu amintea de o "clădire" în sensul clasic şi
aducea cu o pălărie, pare să fi fost cauza
pentru care Ceauşescu a cerut în 1978, după
un incendiu la Sala Mare, remodelarea ei în
forma pe care a avut-o până în 2011.
În proiectul de refacere a clădirii întocmit
în 2007 s-a subliniat necesitatea îndepărtării

timpului liber. Însă cea mai vizibilă și
discutată schimbare a fost revenirea la
„Pălăria lui Caragiale”, aleasă ca simbol al
culturii românești.
La finalul proiectului, TNB-ul va deveni
un loc deschis și prietenos, după modelul
Teatrului Național din Londra – clădirea
„Barbican Hall”, și al teatrelor din Los
Angeles și Copenhaga. Astfel, clădirea va
fi un spațiu multifuncțional, deschis 13
ore pe zi, care va găzdui librării, cafenele
sau terase și care îi va primi pe toți cei
care vor sa ia contact cu actul de cultură,
în cele mai diverse forme.

Acolo unde Dunărea fierbe
Pe cât de liniștit este finalul lungii
călătorii a Dunării la vărsarea ei în
mare, pe atât de tumultoasă este
intrarea pe care acest fluviu și-a
croit-o în țara noastră.
Din cei 2.860 km, cât măsoară Dunărea, ultimii
1.050 sunt străbătuți pe teritoriul României.
Această parte finală a călătoriei începe la
Cazanele Dunării, locul în care fluviul străpunge
lanțul muntos al Carpaților.
Prima dată, Dunărea întâlnește strâmtoarea
dintre masivele Ciucaru Mare, pe partea
românească și Veliki Strbac, pe cea sârbească,
loc denumit Cazanele Mari (3,8 km). După ce se
eliberează vremelnic din strânsoare în bazinetul
Dubova, Dunărea este forțată să intre din nou în
cleștele munților la Cazanele Mici (3,6 km), între
masivele Ciucaru Mic (România)și Mali Strbac
(Serbia). Pentru a doua oară în numai câțiva km,
cursul apei se îngustează din nou, iar spectacolul
milioanelor de tone de apă care întâlnesc
milioanele de tone de piatră este grandios.
Pe parcursul Cazanelor, lățimea apei ajunge
până la un minim de 230 m, iar adâncimea la
aproximativ 75 m, în timp ce viteza de curgere
depășește 5 m/s, ceea ce face foarte dificilă
navigația.

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
Lipscani
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 Floreasca
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
0721 283 614
City Cafe City Gate
Turnul de Sud
P-ța. Presei Libere, nr. 3-5
0722 138 449

CARU’ CU BERE
Centrul Istoric
Strada Stavropoleos, nr. 5
0726 282 373 / 021 313 75 60

Pe lângă spectacolul oferit de Dunăre,
zona mai cuprinde și alte atracții, printre
care Peștera Ponicova și Grota Veterani,
Mănăstirea Mraconia sau capul lui Decebal,
sculptură cu înălțimea de 55 m și lățimea de
25 m, realizată în stâncă. Nu trebuie omisă
nici vizitarea barajului Porțile de Fier, una
dintre cele mai importante construcții de
acest fel din Europa.
Zona poate fi admirată și explorată cu
mașina, pe drumul de pe malul Dunării, cu
vaporașele sau cu șalupele de agrement care
pot fi închiriate de la debarcaderele din zonă,
cu bicicleta sau pe jos, pe traseele marcate. În
zonă se află și numeroase pensiuni și hoteluri
care oferă condiții excelente de cazare și
panorame extraordinare.

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

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

PESCĂRUȘ

NOU

Herăstrău
Trattoria Buongiorno Terminal Schengen
Aeroportul Internațional Henri Coandă Bulevarul Aviatorilor, nr. 1
0721 283 614
0731 330 034 / 021 230 46 40
Trattoria Buongiorno Primăverii
Str. Herăstrău, nr. 2, colț cu Bd. Primăverii
0734 406 107
Trattoria Buongiorno Lido
C.A. Rosetti, nr. 13
0725 117 766

HANU'
LUI MANUC NOU
Centrul Istoric
Str. Franceză, nr. 62, sector 3
0730 188 653

Din anul 2000, întreaga arie este
protejată prin înființarea Parcului
Național Porțile de Fier, al doilea
ca mărime din România, având în
componența sa 18 rezervații naturale.

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 18
locații și un trafic zilnic de 12.000 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

