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Sunteți un artist cu o agendă
foarte dinamică. Ce planuri aveți lunile acestea?
Luna decembrie îmi aduce turneul „Așteptând Crăciunul”, împreună cu Maria Răducanu și concertul
de colinde de la Sala Palatului.
În ianuarie sper să reușesc să
editez o serie de zece DVD-uri care
să cuprindă documentare etnologice din seria „La porțile ceriului”.
La Sala Palatului cu cine veți colinda?
Cu cete bărbătești de colindători, pentru a aduce în atenție cea
mai veche formă de colindat și pentru a corecta cumva confuzia dintre cântecele de stea, cântecele de
Crăciun și colinde.
În timp ce cântecele de stea sunt
lirice și au teme religioase (lait-motivul fiind nașterea Mântuitorului),
colindele sunt războinice, bărbătești, vorbesc despre facerea lumii
și vânători alegorici, despre fete de
crai și boieri mari, despre disputa
dintre vin, grâu și mir, dintre tei și
brad, despre dragoste și moarte,
despre sfârșitul lumii.
Există colinde de gazdă, profesionale, de june, de fată, de peţit,
familiale, cosmogonice, satirice, de
doliu, de vânătoare şi multe altele.
Sunt colinde de tip roman (agrare),
colinde mithraice (solare), colinde
creștine (pe teme biblice), colinde
„hibrid” mito-religioase, colinde de
front și prizonierat.
Frumos. Vă mulțumim pentru
timpul acordat și vă invităm la un
pahar de vin.
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Drumul lui Leșe

Grigore Leșe și-a făcut o datorie de onoare din a menține
mereu vii tradițiile care izvorăsc din adâncul neamului nostru.
El este păstrătorul spiritului românesc.

Știm că vă alegeți cu grijă aparițiile în mass-media și vă mulțumim
că ați acceptat să stăm de vorbă.
Era firesc să accept asocierea
de imagine cu revista dumneavoastră, suntem împreună pe „Drumul
lui Leșe” până în februarie și îi
mulțumesc Restaurantului Hanu’
lui Manuc pentru asta. După închiderea postului TVR Cultural, am revenit la Televiziunea Română cu un
format de studio difuzat duminica
între 18.30-19.30.
Cu emisiunea “Drumul lui Leșe”,
ce povești aduceți în casele oamenilor?
„Drumul lui Leșe” conectează
ruralul cu urbanul, trecutul cu viitorul, lumea reală cu cea virtuală,

„Visul meu a fost să
cânt în restaurant”

Cea mai mare împlinire a unui muzician este să ajungă
pe o scenă de concert, ca solist. Valentin Albeșteanu a avut
însă un alt vis: să cânte pentru oamenii care vin în restaurante
pentru a sărbători sau pentru a-și plânge amarul.
Încă din liceu, când a început
să facă primele alegeri serioase în viață, Valentin Albeșteanu
și-a dorit ca scena să fie localul,
iar spectatorii săi să fie clienții de
la mese.
„Mulți cred că a face muzică în restaurant este un act mai
puțin elegant, însă dacă un muzician își înțelege menirea, el devine zeul căruia i se închină meseanul aflat pe culmile fericirii
sau prietenul pe umărul căruia
plânge atunci când este îndurerat, este tresărirea de nădejde a
intelectualului deprimat, este bucuria sărmanului și a îndestulatului, în același timp”, spune maestrul Albeșteanu.
Fiul binecunoscutului muzician Ion Albeșteanu, Valentin a
îndrăgit același instrument ca și
tatăl său - vioara. Artistul s-a dedicat unui gen aproape uitat astăzi, cafe concerto - muzica din
sala de concert adusă și interpretată în restaurant.

„Atunci când cânți în restaurant este mai greu să realizezi o
conexiune cu publicul decât în sala
de concert, însă actul artistic de
înaltă ținută trece dincolo de orice
barieră. Mi-am dat seama de acest
lucru văzând caietul de rezervări
și listele de așteptare din zilele în
care cânt împreună cu minunata Miruna Ionescu sau cu taraful
Albeșteanu. Sunt momente minunate, oamenii se ridică în picioare
și ne aplaudă îndelung, iar pentru
noi aplauzele sunt răsplata cea mai
de preț - recunoașterea supremă a
actului artistic.”
Valentin Albeșteanu susține
concerte de vioară la Caru' cu
bere în zilele de luni și joi, precum și vineri în formula Trio
Valentin Albeșteanu de la ora
13:30. Iar în zilele de sărbătoare, artistul pornește împreună
cu
actrița
Miruna
Ionescu într-o călătorie muzicală
prin cafenelele de odinioară, laolaltă cu clienții din Car.

www.distileriilebran.ro
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Poveștile unui artist

La mulți ani, boieri!

Mihai Stănescu a început
să cânte la Pescăruș în anul 1974.
Generații întregi de muzicieni
au venit și au plecat, dar nea
Stănescu a fost „bolovanul care
nu s-a mișcat de aici”.
Nea Stănescu este obișnuit să fie între oameni,
dar atunci când trebuie să vorbească despre el, își
găsește cu greu cuvintele. Și asta nu pentru că nu
ar avea lucruri de spus, ci pentru că a adunat mult
prea multe.
Să povestească despre turneul din Italia, când
el și colegii săi de ansamblu au pierdut trenul în
Viena și asta le-a salvat viața? Întâmplarea a făcut
ca din cauza contrabasului său foarte voluminos să
nu poată prinde legătura din capitala Austriei către Bologna. După ce a fost făcut cu ou și cu oțet
de către colegi, au luat următorul tren, și, când au
ajuns la destinație, au aflat că au evitat o tragedie:
în gara din Bologna tocmai se petrecuse un atentat
cu bombă, cu zeci de victime.
Sau să povestească ceva mai recent – cum ar fi
întâlnirea cu trio-ul de muzicieni portughezi care a
venit acum câteva luni la Pescăruș pentru un program de muzică fado?
Asta i-a reamintit lui nea Stănescu de cele două
turnee la cel mai mare cazinou din Europa – Estoril,
când a avut privilejul de a cânta alături de legendara Amalia Rodrigues. Când a scos o poză prăfuită care îl imortalizează alături de regina muzicii
fado și le-a arătat-o celor trei portughezi, solista,
emoționată, a sărutat-o și l-a invitat să cânte împreună. Au rămas în formula asta toată seara în
amintirea anilor de demult și a marilor talente. Îmi
terminasem programul, dar mi-am zis “sunt instrumentist serios, dacă m-au invitat oamenii, rămân cu ei până la sfârșit" și când m-am urcat pe
estradă, toată grădina a început să aplaude.
Sau poate ar fi mai bine să spună despre cum a
cântat alături de Sergiu Celibidache, de maestrul
Nicolae Zamfir sau cum cântă cu pasiune până târReţetă Chef Dan Țonescu vă recomandă:

Cum se petrecea de
Anul Nou, cu secole
în urmă, la case
mari precum Hanu'
lui Manuc? Cum
petreceau voievozii,
boierii și capii bisericii
în Țările Române?
Sunt cel mai vechi
membru al ansamblului de
la Pescăruș. Din cei 65 de
ani câți am, 41 i-am petrecut
în restaurantul ăsta, cu
contrabasul în brațe.
ziu, printre mesele clienților din restaurant, sau
cum a plecat în turneu în Norvegia, cu Dacia...
E greu să alegi dintre atâtea amintiri.
Povestea lui nea Stanescu nu se oprește aici.
Degetele încercate de atâtea povești încă nu
i-au obosit, iar pasiunea pentru muzică îl ține
încă treaz până noaptea târziu printre mesele
clienților de la Pescăruș.

Din cronicile vremii aflăm
că, la marele ospăț de Anul Nou
de la curte, erau poftiți marii
dregători, mitropolitul, precum
și oaspeții străini ai domnitorului. Din câte consemnează
Dimitrie Cantemir, fiecare închinare de pahar a mesenilor și
fiecare sorbitură de vin a domnului erau marcate de salve de
tunuri și fanfară. Când domnul
începea să mănânce "se slobozesc tunurile, iar muzica turcească şi cea creştinească pornesc să cânte".
La curtea lui Constantin
Brâncoveanu, strănuturile mesenilor erau considerate semne bune în noul an. Ne-a lăsat
scris Anton-Maria del Chiaro,
secretarul domnitorului: "La

1 ianuarie, sărbătoare la ortodocşi fiind Sfântul
Vasile, dacă vreunul din comeseni strănută la
masă, i se aduce îndată un pahar de vin şi pe deasupra i se dă o bucată de postav fin şi una de atlas
ca să-şi facă anteriu şi haină dedesubt... Dar dacă
strănută domnul, atunci marele vistier este silit să
dăruiască un brocart de aur pentru o haină.”
În tot timpul ospățului, farfuriile erau lăsate să
se adune în teanc, una peste alta. Pesemne era
considerat ghinion să debarasezi masa înainte să
ia sfârșit ospățul: "Când se schimbau felurile de
mâncare, farfuriile se puneau una peste alta cât
era masa de lungă, încât se făcea un edificiu aşa de
înalt, că boierii comeseni, chiar stând în picioare...
nu se puteau vedea dintr-o parte în alta a mesei."
Din Condica lui Gheorgachi, aflăm că petrecerea domnească ţinea până în zori, când domnul îşi
punea şervetul pe masă. Atunci, marele postelnic
lovea în pământ cu toiagul de argint, iar cei care
se mai puteau ţine pe picioare de atâta băutură
se sculau îndată, ceilalţi fiind susţinuţi de slujitorii domneşti.
Mitropolitul rostea rugăciunea şi domnul, după
ce se închina de trei ori, îşi lua rămas-bun. De la
Crăciun până de Bobotează, casele erau cutreierate de servitori, "cu urări de sărbători fericite şi
strângeau bacşişuri, de călăreţii curţii cu harapnicele, de rândaşii de grajd cu ţesalele, de cei de la
bucătărie cu mici piuliţe şi piluge, în sfârşit dărăbani, trâmbiţaşi, cobzari şi alţi muzicanţi, creştini şi
turci. Astfel că trebuia ţinută sau uşa încuiată sau
punga deschisă".
În schimb, la Hanu' lui Manuc, poarta a stat larg
deschisă de fiecare An Nou, de atunci și până azi.

DESERTUL CASEI - Măr copt în foietaj
Ingrediente (pentru 8 por�ii) și mod de preparare:
Me re – 8 buc.
Zahă r – 100g
Scor� i şoară – 5g
Aluat foieta j – 800g
Ouă – 2 buc
Fruct e d e păd u re congelat e – 300g
Unt – 10g
Făină – 10g
Mi e re – 50g
Fru nz e d e m entă

Se iau merele, se curăță de coajă
și de cotor fără să se taie pe
jumătate. Se tapetează cu zahăr
și scorțișoară și se dau la cuptor
timp de 15 minute, pe aburi.
Foaia mare de aluat de foietaj
(pachet de 800g, cumpărat din
supermarket) se împarte în 8
bucăți a câte 100g. În mijlocul
fiecărei bucăți de foietaj se
pune câte un măr, apoi se ridică

marginile și se apasă între degete pentru a se lipi.
Se bat ouăle și se unge foietajul pe deasupra.
Tava pentru cuptor se unge bine cu unt și se
tapetează cu făină pentru a nu se lipi aluatul. Se
introduce la cuptor la 160 grade pe uscat timp de
25 minute.
După, se adaugă peste foietaj fructele de pădure
amestecate cu mierea și se presară zahăr pudră. Se
decorează cu o frunză de mentă.
Poftă bună!

Ai gustat
Aromitalia?
Când înghețata are un gust
atât de intens, ce mai contează
că afară sunt numai 3 grade?
Fie iarnă, fie vară, City Grill
te așteaptă cu sortimente
artizanale sofisticate, marca
Aromitalia, toate preparate în
laboratorul propriu.
Cu o tradiție de 70 de ani
în industria de înghețată
artizanală italiană, secretul
Aromitalia stă în pasiunea de
a căuta atent noi și noi arome,
de a le selecta pe cele mai
bogate și de a le amesteca apoi
în mod creativ și echilibrat.
Atunci când toate aromele
se
completează
reciproc,
când gustul final trăiește prin

amestec, dar și prin fiecare ingredient în parte,
atunci și numai atunci se cheamă că artizanii
Aromitalia au descoperit o nouă rețetă.
Deși suntem în pragul iernii, iar clătitele, papanașii
și budincile recâștigă pasiunea iubitorilor de
dulce, artizanii City Grill și Aromitalia te așteaptă
cu gusturi bogate și sofisticate de afine, biscuiți,
ciocolată, vanilie, nucă sau pepene galben.
Chiar și numai o cupă rece peste porția fierbinte de
clătite îți va schimba sigur preferințele în materie
de desert.

business
speak?
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Vinul. Mit și legendă
ceremoniale, aflăm din scrierile
lui Herodot.
Platon vorbește despre faptul
că tracii beau vinul neamestecat
cu apă și, considerându-l aducător de fericire, îl împrăștiau pe
hainele lor. În Grecia Antică, vinul era băutura nemuririi, simbol al cunoașterii și al inițierii.
Vinul ne însoțește de mii de ani,
fiind nelipsit de la evenimentele din viața noastră, ajutându-ne
să trecem praguri, să împlinim
ritualuri, să ne cunoaștem și să
comunicăm. Așadar, să ciocnim
un pahar și să ne bucurăm unii
de ceilalți!

Se povestește că prima plantă sădită de Noe după potop a fost vițade-vie. Și, pentru că strugurii erau acri, Noe a sacrificat la îndemnul
dracului patru animale: un miel, un leu, o maimuță și un porc. Strugurii
s-au îndulcit, vinul a devenit bun și amețitor, însă a primit de la drac
puterea de a-l transforma pe om. Acesta, pe măsura paharelor băute,
împrumută comportamentul animalelor jertfite. La început e blând ca
mielul, apoi curajos ca leul, mai târziu ridicol ca maimuța, devenind în
cele din urmă, asemeni porcului.
În Orient și Egipt vinul însoțea
marile sărbători încă de acum
5000 de ani. Despre vin se
povestește că demască minciunile și învinge vrăjile, că este
singura băutură care, picurată drept ofrandă și înghițită de
pământ, poate fi băută de cei
morți.

Legenda spune ca Dionysos, zeul
vinului, s-a născut în Tracia, pe teritoriul de astăzi al României, de
unde și faima acestei miraculoase băuturi produse de daci. Despre războinicii greci care s-au
dus în Tracia să găsească vinul,
citim în „Iliada”, iar despre consumul ritual al vinului din vase

Foto: Virgil Hritcu

Descarcă noua versiune
a aplicației
OUT4FOOD!
Grupul City Grill îți răsplătește
gustul pentru noutate prin
aplicația gratuită OUT4FOOD.
Trebuie doar să urmezi câțiva
pași simpli și foarte rapizi:
Descarcă noua versiune a
aplicației din App Store sau
Google Play.
Înregistrează-te, completând
datele tale personale.
La fiecare notă de plată
primești 10% bonus sub formă
de puncte (1 leu = 1 punct).
Punctele se pot cumula și pot
fi folosite pentru achitarea notelor tale viitoare, total sau parțial.
Tot ce trebuie să faci este
să scanezi codul de bare de pe
nota de plată. Și pentru că trăim
într-o lume din ce în ce mai grăbită și mai aglomerată, aplicația
OUT4FOOD îți aduce și multe
alte beneficii:

 Îți rezervi o masă în
doar 10 secunde în
restaurantele Grupului
City Grill;
 Primești direct pe
telefon vouchere cadou
și te bucuri de ofertele
Grupului City Grill;
 Poți oferi cadou, oricui
dorești, punctele din
contul tău, puncte ce pot
fi folosite în restaurantele
noastre;

și 9, acizi esențiali pe care îi regăsim în carnea de somon și în
uleiul de măsline. Deși porcul de
Mangaliță are o grăsime abundentă, aceasta este săracă în colesterol și bogată în acizi grași
esențiali.
Spre deosebire de alte rase,
porcul de Mangaliță nu poate
fi crescut intensiv, la scară industrială; are nevoie de un an
și jumătate pentru a ajunge la
maturitate, iar carnea sa este
gustoasă, suculentă și foarte sănătoasă.
Vă așteptăm la City Grill cu atât
de bogata și foarte sănătoasa Gustare de Mangaliță
a Gurmandului.

www.bptc.ro
info@bptc.ro
tel: 021 317 47 64
0730 600 099

• Effective business let ers
• Writing notes, notices and memos
• Designing and writing leaﬂets
• Writing internal and external email messages
• Effective language and skil s for telephone techniques
• Effective oral presentations
8 out of 10 employers report that poor business
language skills have resulted in a negative impact
on sales, proﬁtability and efﬁciency in their
companies and organizations. (Global English study)

What language
does your
business
speak?

www.bptc.ro
info@bptc.ro
tel: 021 317 47 64
0730 600 099

Become ﬂuent and effective in business communication in
15 hours!
•
•
•
•
•
•

 Primești lunar balanța
contului tău.

Cu Gustarea de Mangaliță
a Gurmandului!

De ce porc de Mangaliţă?
Mangalița este o rasă de porci
larg răspândită în Transilvania.
Supranumit și porculsomon, porcul de
Mangaliță are o
carne bogată în
acizi grași de tip
omega 3, 6

Dacă ești alergător amator
și iubitor de gadgeturi, acum îți
poți sincroniza aplicația
OUT4FOOD cu brățara
ta FitBit. La fiecare
kilometru alergat,
primești câte 1
punct cadou.

Locații afiliate:
Caru' cu bere, Hanu’
Berarilor Casa Oprea Soare,
Hanu' Berarilor Casa Elena
Lupescu, Restaurant Pescăruș,
Restaurantul Hanu’ lui Manuc,
Trattoria Buongiorno Victoriei,
Trattoria Buongiorno Băneasa,
Trattoria Buongiorno Primăverii,
Trattoria Buongiorno & City Cafe
Terminal Schengen, Trattoria
Buongiorno Lido, City Grill
Primăverii, City Grill Covaci, City
Grill Floreasca, City Cafe Charles
de Gaulle, City Cafe City Gate.

 Afli toate noutățile din
Grupul City Grill;

Cu ce ne mai ademenește City Grill?
Sezonul rece s-a deschis la City
Grill cu un platou bogat și ademenitor pentru iubitorii de carne.
Mai degrabă un festin, gustarea
le oferă pofticioșilor mușchiuleț
de porc crud uscat de Mangaliță,
salam crud uscat de Mangaliță,
ceafă crud uscată de Mangaliță,
jambon afumat de Mangaliță,
carne prăjită în untură, brânză
de burduf, untură de Mangaliță,
ceapă roșie și mămăligă friptă.

Mai nou, cu OUT4FOOD,
la Restaurantul Pescăruș nu
mai este nevoie să aștepți
ospătarul să-ți ia comanda. Fie
că iei masa în restaurant, fie
că iei preparatele preferate “la
pachet”, comanda o poți face
singur, prin aplicație.

Iulia Gorneanu

• Writing notes, notices and memos
• Designing and writing leaﬂets
• Writing internal and external email messages
• Effective language and skil s for telephone techniques
• Effective oral presentations
Become ﬂuent and effective in business communication in
15 hours!

Effective business letters
Writing notes, notices and memos
Designing and writing leaﬂets
Writing internal and external email messages
Effective language and skills for telephone techniques
Effective oral presentations

www.bptc.ro
info@bptc.ro
tel: 021 317 47 64
0730 600 099

Antonio Passarelli
ne recomandă
Mozzarella di Bufala Campana

Mozzarella di Bufala Campana
este o brânză albă, proaspătă şi delicată, făcută din lapte de bivoliță
de apă. Este un produs fabricat în
mod tradițional în Italia, Campania,
în provinciile Caserta și Salerno.
Mozzarella este o brânză cu
tradiție, a apărut în sudul Italiei în
secolul al XVII-lea. Numele derivă
de la verbul „mozzare” (a tăia) și se
referă la operaţia - încă utilizată la
fabricile de brânzeturi tradiționale
- de a tăia cu două degete masa
caldă de brânză pentru a crea forma sferică specifică pentru mozzarella.
Deși în prezent, mozzarella

se obține cel mai des din lapte de
vacă, adevărata brânză mozzarella
este produsă din lapte de bivoliță.
Laptele de bivoliță este mai bogat,
mai dens și are un conținut proteic mai mare decât laptele de vacă,
proprietăți care îl fac ideal pentru obținerea acestui sortiment de
brânză delicios.
Proaspete și autentice sunt
și preparatele din restaurantele Trattoria Buongiorno, unde Chef
Antonio Passarelli aduce în farfurii gustul italian autentic, încercând să păstreze cât mai mult din
originalitatea rețetelor, calitatea și
proveniența materiei prime.
Din ianuarie 2016, un nou produs va intra în meniul Trattoria
Buongiorno - Pizza Bufalina al pomodorino fresco e basilica. Mai bogat, mai apetisant, mai apropiat de
ceea ce înseamnă gust autentic italian, noul preparat va avea ca ingredient vedetă chiar Mozzarella di
Bufala Campana.

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

Hanu’ Berarilor recomandă:

STATUIA
UMBLĂTOARE A
BUCUREȘTIULUI

Doi ani mai târziu, în anul 1908, statuia a fost
mutată în Piața Sfântul Gheorghe de astăzi
(Piața Romei în acea vreme).
Lupoaica și-a schimbat din nou adresa în
1931, când a fost mutată în Dealul Mitropoliei, de
unde a fost din nou relocată în 1965, în parcul din Piața Dorobanți. În anul 1997, statuia
a ajuns în Piața Romană, unde a rezistat până

dintre studenții din perioada interbelică, pentru care îndemânarea de a subtiliza statuia reprezenta un adevărat titlu de glorie.
Mai târziu, zvonurile spun că statuia
a fost folosită de Securitate pentru supraveghere, iar disparițiile sale ar fi fost
cauzate de operațiunile necesare pen-

în 2010, când a fost reamplasată la intersecția
Bulevardului I.C. Brătianu cu Strada Lipscani,
în fața magazinului București, acolo unde se
află și astăzi.
Pe lângă faptul că este cea mai nestatornică statuie din Capitală, se pare că Lupoaica a
exercitat o atracție irezistibilă asupra hoților.
De-a lungul existenței sale, statuia a dispărut
fie cu totul, fie parțial - cei mai volatili fiind cei
doi copii, Romulus și Remus.
Legendele urbane spun că unele dintre
aceste dispariții au fost pricinuite de pariurile

tru mentenanța aparaturii încorporate.
Pentru moment, Statuia Lupoaicei rezistă de cinci ani în ultimul loc în care
a fost amplasată. Având însă în vedere
apetitul ei pentru călătorii, nu este recomandat să fie folosită ca reper pentru o
eventuală întâlnire.

În general, statuile au obiceiul
de a rămâne nemișcate în locul
în care au fost amplasate de
edili. Nu este și cazul Lupoaicei
din București care a călătorit prin
aproape toată capitala.
Primită în dar de la municipalitatea Romei în
anul 1906 pentru a marca originea latină a poporului nostru, Lupoaica din București este o copie fidelă a celebrei Lupa Capitolina, o statuie
etruscă realizată în secolul al V-lea î.H., și care
acum se află expusă în Museo Nuovo din Palazzo
dei Conservatori din Roma.
Monumentul reprezintă o lupoaică de dimensiuni aproximativ reale (75cm înălțime și 114cm
lungime), la care sug doi copii, ce îi reprezintă pe
frații gemeni Romulus și Remus, întemeietorii legendari ai Romei.
Inițial, Lupoaica din București a fost amplasată în Parcul Carol I, mai întâi în incinta Arenelor
Romane, apoi într-o altă locație din același parc.

Foto:
București – Lupa Capitolina în Piața
Romei (actuala Piață Sf. Gheorge).
Via Wikipedia

Lonely Planet: Transilvania
O experiență care
îți schimbă viața
Transilvania este cea mai atrăgătoare
destinație a anului 2016, conform
topului realizat recent de Lonely Planet,
cea mai mare editură de ghiduri de
călătorie din lume, deținută de
BBC Worldwide.
Ghidul The Best in Travel 2016, care cuprinde cele mai atrăgătoare destinații din lume, plasează Transilvania pe primul loc în categoria Regiuni.
„Transilvania trece printr-o renaștere.
Cluj-Napoca a fost numit un oraș de artă al viitorului de către Phaidon, iar Brașovul atrage la fel
de mulți iubitori de viață de noapte ca și vânători
de vampiri. Căruțele trase de cai încă mai huruie
prin zonele rurale, însă în curând ele vor împărți
drumurile cu mașinile marca Uber. Între timp, listările Airbnb din Transilvania atrag tot mai mult
trafic din partea celor care preferă această variantă de cazare”, sintetizează Lonely Planet despre spiritul eclectic al regiunii.
Autorii reputatului ghid de călătorii se arată încântați și de incursiunile în sălbăticie unde
turiștii se pot bucura de peisaje mirifice, departe

ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD
CITY GRILL
CITY CAFE
City Grill Primăverii
Bd. Primăverii, nr. 3
0726 626 262 / 021 233 98 18

City Cafe Charles de Gaulle
P-ţa. Charles de Gaulle, nr. 15
0720 626 262

City Grill Covaci
Str. Covaci, nr. 19
0727 626 262

City Cafe Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0721 283 614

City Grill Floreasca
Calea Floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 543 333

City Cafe City Gate
Turnul de Sud
P-ța. Presei Libere, nr. 3-5
0722 138 449

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

PESCĂRUȘ
Herăstrău
Aleea Pescăruș, Parc Herăstrău
0731 330 034 / 021 230 46 40

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

de orice urmă de civilizație, și unde pot întâlni
o mare varietate de animale sălbatice.
Pentru cei care preferă să nu își murdărească ghetele, Lonely Planet recomandă superbele orașe transilvănene - Clujul, Brașovul,
Sibiul sau Sighișoara, unde istoria și arta se întrepătrund cu viața de noapte vibrantă și localurile chic.
În mixul de atracții al Transilvaniei sunt
prezentate pârtiile de schi ieftine și ușor accesibile, peisajele montane impresionante, dar
și bisericile și satele fortificate. Nu sunt trecute cu vederea nici pitoreștile comunități de
rromi, o experiență unică pentru călătorul nefamiliarizat cu o asemenea perspectivă.
Lonely Planet nu îi uită nici pe cei care
apreciază specialitățile culinare locale, amintind de sarmalele cu mămăliguță, fripturile la
grătar, papanașii sau gulașul unguresc, udate
cu un păhărel de țuică - „apa de foc” locală.

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
Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0721 283 614
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’ BERARILOR
INTERBELIC
Hanu’ Berarilor
Casa Oprea Soare
Str. Poenaru Bordea, nr. 2
0729 400 800 / 021 336 80 09
Hanu’ Berarilor
Casa Elena Lupescu
Bd. Pache Protopopescu, nr. 51
0725 008 005 / 031 438 00 59

HANU'
LUI MANUC
Centrul Istoric
Str. Franceză, nr. 62-64
0730 188 653

URMĂREŞTE-NE PE
www.facebook.com/trattoriabuongiorno
www.facebook.com/carucubere
www.facebook.com/hanuberarilor
www.facebook.com/citygrillro
www.facebook.com/citycafero

„Acest ghid nu scoate în evidență
destinaţiile către care se îndreaptă cei
mai mulți dintre turiști, ci locurile pe
care echipa noastră consideră că ar
trebui să le viziteze”, spune Tom Hall,
directorul editorial al Lonely Planet,
citat de CNN.
Foto: Lonely Planet

www.facebook.com/PescarusRestaurant
www.facebook.com/RestaurantHanuluiManuc
www.facebook.com/aplicatiaout4food

CONTACT PUBLICITATE
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.

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

