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Fiecare zi

este o miniatură a vieții
Andrei Roșu este un om absolut normal, care a decis la un moment dat că
trebuie să facă ceva cu viața sa. Și a început să alerge, doborând recorduri după
recorduri, mai întâi pe ale lui, personale, și mai apoi pe ale întregii lumi.

De ce alergi?

Primul răspuns care îmi vine
în minte este cel de a continua
să fiu un model pentru copiii
mei și să îi inspir pe cei dragi,
din jurul meu, precum și pe toți
cei care îmi urmăresc povestea.
În al doilea rând, alergarea este
un instrument de dezvoltare
personală foarte bun. Pe
mine m-a ajutat și mă ajută în
continuare să am o disciplină
mai bună, să îmi organizez altfel
ziua, să îmi ating obiectivele, să
îmi depășesc limitele și să am
o excelentă sănătate fizică și
psihică.

Ce s-a schimbat în viața ta
de când alergi: modul în care tu
privești oamenii sau modul în
care oamenii te privesc pe tine?

Ambele. Și, în plus, modul în
care mă privesc eu. Alergarea

m-a învățat să caut, atât în
oameni, cât și în situații, partea
bună. În ceea ce privește
modul în care sunt privit de alți
oameni, mă bucur să aflu că
sunt, pentru mulți dintre ei, un
model, respectiv o persoană
care îi inspiră să se ridice de
pe canapea, să își exploreze
limitele și să își escaladeze
propriul Everest. Cât despre
cum mă privesc eu, am reușit să
ies din zona de atitudine "eu nu
pot să fac asta, pentru că..." (aici
urma o lista interminabilă de
scuze) în "eu pot realiza orice,
dacă voi îndeplini, cumulativ,
următoarele condiții...".

Cum arată o zi oarecare din
viața ta?

O expresie care îmi place
foarte mult este aceea că
"fiecare zi este o miniatură a

vieții". Am învățat, în ultimii
5-6 ani, să îmi simplific
foarte mult agenda zilnică.
Mă trezesc devreme, la 5,
- iar pentru asta mă culc
devreme, în jur de 21.30, și
până la ora 7.30 mă antrenez
și petrec timp exclusiv și
de calitate cu mine, este
singurul moment al zilei în
care pot să îmi fac un bilanț
și să am un dialog interior.
De la 8.30 la 17.30 mă ocup
de latura profesională a vieții
mele, începând fiecare zi de
lucru cu ceea ce este mai
important și relevant pentru
succesul meu în această
arie a vieții. Iar de la ora
18.00 petrec timp de calitate
împreună cu familia. Aceasta
este cea mai sigură cale de a
ne schimba viața, pentru că
tot ceea ce facem la nivelul
unei zile va fi multiplicat de
câteva mii de ori. Și se va
numi "viață".

Te rugăm să le adresezi
un mesaj clienților City Grill
interesați de un stil de viață
sănătos.

A avea un stil de viață
sănătos este foarte simplu
și mulți dintre noi știm atât
beneficiile, cât și teoria:
3 mese pe zi, evitarea
consumului de sare, zahăr,
alimente grase, alcool și
țigări, 2 litri de apă, 30 de
minute de mișcare etc. Așa
că mesajul meu este: faceți
acele lucruri pentru care vă
veți felicita peste 10 ani!

Cum s-a deschis
Caru’ cu bere
Contrar a ceea ce ai putea crede admirând frumusețea de clădire,
restaurantul Caru’ cu bere nu-i de când lumea pe Stavropoleos nr. 5.
Trebuie să știi, dragă
mușteriule, că locul în care a
văzut lumina soarelui firma
„La Caru’ cu bere” e intersecția
străzii Franceze (că veni vorba,
una dintre cele mai vechi străzi
din București) cu Calea Victoriei.
Acolo, într-o bună zi din 1879,
ardeleanul Ion Căbășanu,
voluntar în armata română în
Războiul de Independență, îi
ura bun venit în Capitală și-n
spatele tejghelei tânărului
Nicolae Mircea. Acesta venise
și el în Regat să-și facă un rost
în viață și să dea o mână de
ajutor unchiului Căbășanu, dar
și fraților săi ce lucrau deja în
berărie.
Cel mai mare dintre frați, Ion
Mircea, capătă brevet de berar
și autorizație de la primărie
să deschidă un mic local pe
Stravropoleos, dar la numărul
25. Asta se întâmpla la 1886.
Din păcate, trei ani mai târziu,
Ion Mircea se stinge, de negoțul
cu bere în localul acum extins
rămânând să se ocupe frații săi,
Gheorghe, Nicolae și Victor.
După ce obține cetățenia
română și devine și el berar
cu brevet, cum se cuvenea pe
acea vreme, Nicolae cumpără,
în 1897, de la un anumit domn
Staadecker, locul de pe strada
Stavropoleos numărul 5. După
nici doi ani, în iunie, cu mare
fast și mare bucurie, Nicolae
Mircea deschide pentru prima
oară porțile Carului cu bere, așa
cum îl știm azi, și-odată cu ele,
o pagină de istorie care se scrie
și-n zilele noastre.

www.distileriilebran.ro
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AGERPRES:
actualitate și istorie
Fondată în 1889, AGERPRES
este Agenția Națională de Presă
a României. Având rolul de a
oferi informații echilibrate, cu
caracter imparțial, AGERPRES este
principala sursă de informare
pentru cetățenii și instituțiile din
țară, dar și cea mai importantă
sursă de știri despre România, în
exterior. Din 1921, agenția a avut
o transmisie neîntreruptă de știri și
informații.
Agenția a fost prezentă, prin ziariştii şi
fotografii ei, la toate marile evenimente din
istoria contemporană a ţării noastre. Toate
aceste materiale formează o vastă arhivă de
ştiri şi fotografii. Arhiva de fotografie cuprinde
aproximativ nouă milioane de imagini realizate
din 1927 până în 2001, acestea putând fi accesate
pe websiteul http://foto.agerpres.ro.
Fiind vorba de fotografii de presă, cele mai
multe dintre ele reflectă viaţa politică, culturalartistică, economică, socială și sportivă a ţării, dar
și marile transformări și evenimente care au avut
loc de-a lungul timpului.
Imaginile de arhivă imortalizează
actorii politici ai diverselor perioade istorice:
Carol al II-lea, Mihai I, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Nicolae Ceauşescu, Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, dar şi importante perioade și
momente – cel de-al Doilea Război Mondial,
instaurarea regimului comunist, Revoluţia din
1989. De asemenea, agenția a fost prezentă la
Festivalul George Enescu, la Cerbul de Aur, la
concertele Ateneului Român și la evenimente
sportive interne - meciuri de handbal, volei, tenis,
fotbal. Totodată, fotografii AGERPRES au surprins,
pe peliculă sau pe placă fotografică, evoluţia vieţii

Rețetă
Chef Dan Ţonescu
vă recomandă:

Începând cu luna ianuarie
a acestui an, restaurantele
Trattoria Buongiorno au
lansat pizza Bufalina, pizza cu
Mozzarella de bivoliță, roșii
cherry și busuioc proaspăt.
Mozzarella di Bufala Campana,
brânza tradițională italiană
sociale şi economice, calamităţile naturale care au făcută din lapte dens și
sănătos de bivoliță de apă,
lovit România în ultimii 90 de ani - cutremurele
din 1940 şi 1977, inundaţiile catastrofale din 1970 reprezintă ingredientul secret
al noului deliciu italian și sursa
şi 1975, seceta din 1946.
de inspirație pentru numele
Imaginile alb-negru şi color, adevărate opere
de artă ale unor fotografi de excepţie, cuprinse în produsului.
Odată cu pizza Bufalina,
ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES, vă conduc la o
Trattoria Buongiorno își
călătorie în timp, prin istoria României.
propune să revitalizeze viața de
Urmăriți știrile și fotografiile AGERPRES pe
site-ul public www.agerpres.ro, dar și pe rețelele familie, să îi ajute deopotrivă pe
părinți și copii să redescopere
de socializare, Facebook și Twitter,
savoarea traiului de zi cu zi,
https://www.facebook.com/
râsul sănătos, jocul efervescent,
AGERPRES, https://twitter.
gătitul și luatul meselor
com/agerpres, iar pentru
împreună.
a accesa fluxurile Agenției
Familia de astăzi este
Naționale de Presă, puteți
mult prea grăbită. Tatăl face
scrie la adresa de e-mail
business cât e ziua de lungă.
marketing@agerpres.ro.
Mama lucrează până târziu.

Cremă de mazăre cu mentă și busuioc
Procedură de preparare pentru 4 porţii:
Mază re: 800 g
Ceapă: 100 g
Morcovi: 100 g
Ţe l ină: 50 g
Păstâ rnac: 50 g
Mentă: 10 g
Bus uioc: 5 g
Sa re: 5 g

Vino cu copilul tău
la atelierele de
gătit City Grill!
În restaurantele noastre,
cei mici vor găsi întotdeauna
ceva nou și interesant de făcut.
Special pentru ei am conceput
o serie de ateliere în care
copiii se joacă învățând despre
diverse preparate culinare și
despre meseriile celor care
lucrează în restaurant.

Copiii au bone, grădinițe cu program prelungit,
before school și after school. Timpul petrecut în
familie este din ce în ce mai puțin, iar mesele în
familie din ce în ce mai rare, mai grăbite și mai
semipreparate. Uite-așa, în acest context urban
aglomerat, a luat naștere Bufalina, personajul
haios menit să aducă membrii familiei împreună.
Împreună în bucătărie, cu mânecile suflecate și
mâinile afundate în aluat proaspăt, împreună
la masa din restaurant sau de acasă, la un film
relaxant, la plimbări și la joacă.
În timp ce Chef Antonio Passarelli se ocupă
de prepararea acestui nou sortiment autentic,
adăugându-i pe lângă Mozzarella sănătoasă
de bivoliță acea savoare tipic italiană, Bufalina
se plimbă șugubeață printre mesele din
restaurantele Trattoria Buongiorno și printre
sutele de fani de pe platformele de socializare.
Familiile bucureștene, dornice de mese
sănătoase și distracție, o vor putea descoperi pe
haioasa și ghidușa Bufalina pe facebook.com/
trattoriabuongiorno, acolo unde le va provoca la
jocuri și concursuri cu premii, și în restaurantele
Buongiorno Victoriei, Primăverii, Băneasa și Lido,
unde îi va aștepta cu nenumărate oferte speciale,
multă bună dispoziție, sfaturi prețioase și mese
delicioase.

Pi p e r: 5 g
Smântână d ulc e:
200 m l
Ul e i: 50 m l
Unt: 50 g
Apă: 1600 m l
Crutoa n e: 16 g
Smântână d ulc e
decor: 20 g

Workshop-urile sunt interactive
și stimulează creativitatea celor
mici - nimic nu se compară
cu bucuria lor atunci când își
pregătesc singuri delicatesele
preferate, echipați cu șorțuri și
bonete.
Atelierele se organizează de
regulă în a doua duminică din
lună, însă în cazul în care există
cereri pentru grupuri mai mari
de opt copii, workshop-urile
pot avea loc și în alte zile de
weekend.
În funcție de tematica
atelierelor, prețurile variază
între 29,00 și 32,50 lei de copil.
Pentru rezervări sau mai multe
detalii, puteți lua legătura
cu Vera Mîțu la telefon
0725558054 sau e-mail
vera.mitu@citygrill.ro.

Se pune uleiul la încins într-o
cratiță, la foc mediu. Când
uleiul începe să se încingă, se
adaugă ceapa, morcovul, țelina
și păstârnacul, toate tăiate cuburi
medii.
Când legumele capătă o culoare
ușor aurie, se adaugă apa și se
lasă la fiert acoperite cu capac

până când devin moi. Se adaugă mazărea, menta și
busuiocul tăiate mărunt și se mai lasă pe foc circa
5-10 minute.
Se ia cratița de pe foc, se adaugă untul și smântâna
lichidă dulce, se asezonează cu sare și piper și se
trece totul prin blender, apoi prin sită.
Se servește cu crutoane calde, cu puțină smântână
dulce deasupra și 2, 3 frunze de mentă.
Poftă bună!
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La Pescăruș,
primăvara începe cu
mese mediteraneene
Pe malul tihnit al Herăstrăului,
primăvara începe cu aer
proaspăt, un soare prietenos de
care ți-era atât de dor, bunădispoziție și o adiere de vânt
care-ți gâdilă nările cu un iz
mediteranean. Mirosul ăsta
amețitor care te tot poartă când
într-o parte când în alta a lacului
să fie oare de Chefal proaspăt
tăvălit pe grătar cu sare de mare
și rozmarin sau de un Barbun
răsfățat pe jar de lemne?! N-ai
să afli până n-ai să te așezi
la una din mesele primitoare
de la Pescăruș, unde Chef
Bontea ți-a pregătit un meniu
savuros care să-ți domolească
dorul de bogatele tărâmuri
meditaraneene.

Decuplează-te de la viteza a 5-a în care teai obișnuit să trăiești, aruncă o privire în vitrina
cu gheață de la Pescăruș și alege una dintre
varietățile de pește de captură: Fagri, Milokopi,
Barbun, Salpa, Maritza, Chefal, Limbă de mare,
Anghilă sau Bacaliao. Toate sortimentele sunt
proaspete și sunt pregătite cu multă măiestrie
pe grătar, în compania legumelor zemoase, a
ierburilor aromatice fine și uleiurilor extravirgine.
Întreabă ospătarul despre specialitatea
mediteraneană a zilei, iar el îți va aduce la masă,
pe lângă buna dispoziție de primăvară, portocaliul
proaspăt și ușor dulceag al micilor pești Barbun,
gustul bogat al cărnii albe de Milokopi sau
suculența unui Chefal ușor sărat și aromat cu
rozmarin.
Începe-ți primăvara la Pescăruș! Regăsește
bucuria de la malul Mediteranei pe malul unui lac
tihnit din București.

Istorii de primăvară

Norodul la bâlci, boierii... în club
Pe vremuri, cea mai
importantă sărbătoare a
începutului de primăvară
era Lăsatul Secului, ultima
zi „de frupt” dinaintea
postului Paștelui (cele
patruzeci de zile numite
și Păresimi). La așa mare
praznic, bogații se distrau
să descarce puști, pistoale
și bombarde. Larma
festivă era un simbol al
statutului social: cu cât
mai sus-pus, cu atât mai
mult zgomot, pasămite,
puteai să faci!

Dar când domnitorul însuși e deranjat de
hărmălaia vasalilor, atunci Măria-Sa dă, precum
în martie 1798, pravilă de interdicție. „Aici în
București fiind liniște, fără de trebuință este de
a purta arnăutu arme, și de la toți să se ridice
armele”, îi poruncește vodă marelui spătar.
Dezarmarea acelor „netrebnici fără nici o sfială
(care) îndrăznesc a arunca pusci și pistoale,
noaptea și ziua, (...) în mijlocul la atâta norod, care
poate a se întâmpla și primejdie de moarte”.
Primul foc de artificii din București e organizat
în 1781, la balul vornicului Pană Filipescu. În 1784
se dansează, prima oară în București, menuetul și
cadrilul. Iar primele „baluri masché” - după moda
apuseană a carnavalurilor de Lăsarea Secului - se
organizează în 1816.
Cam atunci, vine în București moda cluburilor,
influențată de luxul curții lui Caragea-Vodă.
În 1816, petrecerile boierești de club îi adună
laolaltă pe membrii protipendadei și pe înalții
ofițeri „expați”, cantonați în timpul ocupației
rusești (1806-1812).

Cu OUT4FOOD,
mesele în oraș sunt
acum și mai plăcute

tău OUT4FOOD. Ai nevoie
doar de smart phone-ul careți simplifică existența urbană
supraaglomerată.

Grupul City Grill vine mai
aproape de tine, cu noile opțiuni
inteligente ale APLICAȚIEI
GRATUITE OUT4FOOD.
La Restaurant Pescăruș și la
Trattoria Buongiorno Primăverii,
te poți folosi de tehnologie
pentru a face comanda la masă
sau la pachet direct din contul

Pasul 1: Alegi una dintre
opțiunile: “ridicare din
restaurant” pentru pachete
sau “servire la masă“ dacă
dorești să mănânci la noi
Pasul 2: Răsfoiești meniurile
digitale încărcate în aplicație
Pasul 3: Selectezi preparatele
dorite
Pasul 4: Comanzi simplu și rapid
cu un click.
Pasul 5: Aștepți ospătarul să-ți
livreze comanda.
Descarcă OUT4FOOD de pe App
Store sau Google Play și bucurăte de noile avantaje gândite să-ți
salveze din puținul timp liber.

Argații și târgoveții aduc la oraș rituri ale
fertilității, precum Mărțișorul și Babele, la care
se adaugă sărbătoarea creștină a Mucenicilor.
Negustorii ambulanți se bucură de orice serbare
de hram și, odată cu ei, acrobații și saltimbancii,
ale căror „caraghiozuri” sunt documentate în
București din 1661. La bâlciurile de Florii și Paști,
ursarii umblă prin târg, cu urșii după ei, adunând
curioși, speriind cai și stârnind zarvă.
Participă și boierii la bucuria norodului?
Dacă-i aduc împreună obiceiurile bisericești. În
19 mai 1838, marele vornic Manolache Florescu
sponsorizează la Obor „un cort însoțit de felurimi
de zaharicale, înghețate, muzică militară și altele”.
Această „pomană de Rusalii” adună „o sută de
mii de rumâni”, care „se veselesc și joacă hore
naționale” sub privirile încântate ale voievodului
Dimitrie Ghica.
Surse:
Gheorghe Parusi, Cronologia Bucureștilor,
Compania, 2007; Constanța Vintilă-Ghițulescu,
Patimă și desfătare, Humanitas, 2015

City Grill susține educația
copiilor din satele românești
Alătură-te și tu campaniei!
Așa cum ne hrănim trupul, ar
trebui să ne hrănim și mintea!
City Grill crede în adevărul "mens
sana in corpore sano" și în faptul că
societatea se va dezvolta doar prin
educație. Putem lupta împreună
pentru un viitor în care copiii din
satele românești să se bucure de
experiența transformatoare a unei
cărți citite de plăcere, scăzând
astfel rata analfabetismului și a
abandonului școlar.
Pentru fiecare 10 lei donați către
Asociația Curtea Veche, un copil
din mediul rural poate fi integrat
în programul național de lectură
“Cărțile copilăriei”, prin care ONGul realizează donații de carte
și creează cluburi de lectură în
comunitățile din medii defavorizate.
Pentru detalii, vizitați
www.asociatiacurteaveche.ro
sau pagina de Facebook cu
același nume.

www.extclub.ro
office@extclub.ro

+4021.310.00.42/43

Tarife începând de la:

1990 EUR/pers

SEJUR

EXOTIC

HONEYMOON

CIRCUITE

Tarife începând de la:

720 EUR/pers

*plecări din Madrid

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

Hanu’ Berarilor recomandă:

Hipodromul Băneasa,
scena elitei bucureștene
Timp de 60 de ani, capitala s-a
mândrit cu unul dintre cele mai
frumoase hipodromuri din Europa,
loc de întâlnire pentru pasionații
de sporturi ecvestre, dar și o
adevărată scenă mondenă.
Conceput de arhitectul Ioan Berinde ca
o replică a renumitului Longchamp de la
Paris, Hipodromul Băneasa a fost inaugurat
în anul 1908. Complexul hipic se întindea pe
o suprafață de 60 de hectare pe care erau
amplasate pistele de galop și de trap, tribunele,
grajdurile, restaurantele și alte dependințe.
Hipodromul era administrat de primul Jockey
Club din România, organizație sportivă
prezidată de Regele Carol I.
Pe toată perioada sezonului cald,
Hipodromul Băneasa găzduia numeroase
întreceri hipice care se desfășurau după un
program bine stabilit: cursele de trap aveau loc
în fiecare miercuri și sâmbătă, iar cele de galop
– duminica și joia. În aceste zile, hipodromul
era înțesat de o mulțime pestriță, atrasă ca
un magnet de palpitantele curse de cai. Se

5 idei pentru
escapadele
de primăvară
Ce ați putea face în zilele libere
și din ce în ce mai calde ca să vă
încărcați bateriile? Iată 5 propuneri
de activități care vă vor scoate din
rutina cotidiană.
Rafting / Canoeing
Dacă vă place apa, atunci experiența plină de
adrenalină a vâslitului peste praguri și vârtejuri
învolburate este exact ceea ce căutați.
Printre cele mai cunoscute locuri unde se
practică raftingul sunt cursurile superioare ale
râurilor Jiu și Buzău, ambele cu grade diferite de
dificultate.
Recomandare: dacă nu aveți experiență, nu
vă aventurați fără îndrumarea unui instructor
specializat.
Offroad Biking
Orice sfârșit de săptămână cu prognoză de
vreme bună este potrivit pentru o evadare pe două
roți undeva, departe de oraș, împreună cu prietenii
sau cu familia.

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

paria mult, iar miile de pasionați prezenți în
tribune trăiau intens fiecare cursă.
Dincolo de importanța sa pentru dezvoltarea sporturilor ecvestre, hipodromul era
o adevărată scenă mondenă, frecventată
intens de elitele vremii. Apariția la hipodrom
se făcea după reguli bine definite: dacă
întrecerile de trap permiteau o ținută mai
lejeră, la cursele de galop, la care luau parte
membrii cei mai de vază ai aristocrației și
ai marii burghezii, lucrurile stăteau cu totul
altfel. Bărbații îmbrăcau ținutele de gală, cu

joben și jachetă sau frac, iar doamnele
își etalau cele mai elegante toalete.
Strălucirea Hipodromului Băneasa
s-a estompat treptat, odată cu
schimbarea regimului politic care a
urmat după Al Doilea Război Mondial.
O bună parte a ansamblului hipic
a dispărut pentru a face loc Casei
Scânteii, iar ceea ce a mai rămas a fost
demolat complet în anii ‘60 pentru
construcția complexului Romexpo.

Recomandare: plănuiți în detaliu
călătoria și asigurați-vă că aveți
toate mijloacele de orientare și
comunicație necesare, precum și
echipamentul adecvat. Evitați astfel
ca plimbările fericite să se transforme
în experiențe neplăcute.
Escaladă
Dacă iubiți înălțimile, puteți trăi
experiența outdoor în natură, sau
puteți opta pentru sălile din București
unde acest sport poate fi practicat în
condiții excelente. Încercați și activități
conexe, cum ar fi tiroliana, canyoning
(coborârea pe firul pârâurilor de
munte) sau speologia.
Recomandare: apelați la
profesioniști; nu vă aventurați pe cont
propriu dacă nu sunteți un avansat în
aceste sporturi care necesită foarte
multă tehnică și îndemânare.
Acest sport poate fi practicat atât în
Parapantă
zonele rurale din vecinătatea orașelor, dar
Pentru acest sport nu aveți
și pe trasee mai dificile, amenajate special în
nevoie decât de bocanci, mănuși și,
zonele montane.
bineînțeles, dorința de a zbura.
Recomandare: folosiți întotdeauna
Pentru începători există cursuri
biciclete special concepute pentru offroad și
de inițiere de o zi în care se deprind
echipament de protecție adecvat.
tehnicile de bază și chiar se efectuează
Trekking / Hiking
zboruri scurte individuale sub
Sau pe românește – drumeție. Mersul
îndrumarea instructorului.
pe jos în aer liber, pe trasee care vă solicită
Recomandare: chiar dacă nu este
serios din punct de vedere fizic este obositor,
dar recompensează prin satisfacția de a duce nevoie de o pregătire fizică specială,
practicarea parapantismului necesită
la bun sfârșit ruta aleasă.
stăpânire de sine, o bună coordonare
Din fericire, fiecare masiv muntos al
a mișcărilor și lipsa fricii de înălțime.
României oferă zeci de trasee de diverse
dificultăți și lungimi.

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

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

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

In the service of Hospitality

www.smite.ro

