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NoutĂŢi la trattoria BuoNgiorNo
După succesul în-

registrat de meniurile 
speciale pentru prânz 
și cină la 19,9 lei, ma-
nagementul brandului 
s-a gândit să meargă 
mai departe, cu oferte 
targetate, pe tiparul ce-
lor existente deja la Caru’ 
cu bere de ceva timp. 
Astfel, studenții, pensio-
narii sau chiar școlarii pot 
găsi disponibile meniuri 
dedicate, ce includ și bău-

tura, la doar 10 lei.
Tinerii studenți, bursieri sau restanțieri, pot 

alege între meniul Matricola, Accademico, 
Lettore sau Dottorato (diverse sorti-
mente de pizza și preparate gătite, 
bere sau sucuri), avantajul constând 
în faptul că trebuie prezentată doar 
legitimația de student, nu și carnetul 
de note.

Indiferent de momentul zilei, dacă, 
ești în apropierea unuia din cele două 
restaurante Buongiorno, P-ța Victoriei 
sau Băneasa Shopping City, sigur poți 
găsi o ofertă ce ți-e dedicată.

Ești în căutarea unei 
idei pentru propria ta 
afacere? 

Facebook 
keeps us updated!

Accesează proiectul de franciză al gru-
pului City Grill şi, în funcţie de profilul tău 
vocaţional şi investiţional, poţi opta pen-
tru unul din sistemele de afacere dezvoltate. 
Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail 
la adresa: franciza@back-werk.ro (franciza 
Backwerk) şi raluca.stanciu@citygrill.ro (fran-
ciza City Grill/City Café).

Concept operat 
la nivel naţional prin 
intermediul unui con-

tract de masterfranciză de către grupul City 
Grill, Backwerk este prima brutărie de tip dis-
count din România. 

Brutăriile Backwerk se bazează pe câteva 
criterii esenţiale: gamă largă de produse 
comercializate (produse de panificaţie, pa-
tiserie şi cofetărie); produse pregătite doar 
din ingrediente naturale, cu origine şi cali-
tate verificată; produse coapte în interiorul 
brutăriei şi în faţa clienţilor; preţuri cu 50% 
mai mici decât produsele similare regăsite 
la competitorii direcţi; proces de cumpărare 
(self service) simplu şi rapid. 

În următorii cinci ani, Backwerk România 
va deschide 25 de brutării, prin intermediul 
francizaţilor, în toate marile oraşe ale ţării. 

Lider pe piaţa restaur-
antelor din România, gru-
pul City Grill urmăreşte 
consolidarea reţelei de res-
taurante şi cafenele dez-

voltate sub marca City Grill / City Café, prin 
noi deschideri în regim de franciză, cu focus 
pe extindere regională (toate marile oraşe ale 
ţării).

Accesul la reţeaua de franciză City Grill /
City Café asigură viitorilor parteneri o se-
rie de avantaje: un model de business deja 
funcţional, peste 10 ani de experienţă a echi-
pei manageriale în Top Horeca, francize exis-
tente, suportul francizorului pentru start up 
(acces finanţare, acces leasing operaţional).

Social media începe să facă din ce în ce mai 
mult parte din viața noastră, atât ca metodă 
de socializare, dar și de informare. Astfel, în-
cepând cu această lună grupul City Grill este 
prezent și pe Facebook, într-un mod activ, cu 
toate brandurile din portofoliu.

Te invităm să te alături prietenilor noștri.

găseşte-ne pe 

Facebook
Caru’ cu bere

City Grill

Prieteni City grill

interviu ilie Năstase

Cum se menține în formă vedeta Ilie 
Năstase?

Sport, sport și iară sport. Aceasta este rețeta 
mea de viață. 

Joc tenis de când mă știu. Locuiam la Pro-
gresul și atunci totul era lângă casă. În stânga, 
terenul de fotbal, în dreapta erau terenurile de 
tenis. Am fost atras de mic de fenomen. În plus, 
era și o fabrică de ciocolată unde obișnuiam să 
mă duc să-mi consum energia prin tenis, din 
când în când fiind răsplătit cu câte o ciocolată. 
Toate astea m-au împins să fac sport.

Apoi am jucat pentru performanță. Acum 
joc de plăcere, cu familia, cunoscuții, prietenii 
sau partenerii de business. 

Totul pentru tenis și din dragoste pentru tenis.
Obișnuiesc să spun că tenisul este un joc 

foarte complicat… Dacă într-un joc lucrurile 
sunt mai complicate, câștigă cel care știe să 
improvizeze. Improvizez și eu, de fiecare dată, 
în funcție de partenerul meu de joc.

Pe lângă sport, rețeta ta are și o dietă 
strictă?

Nu îi pot spune strictă. Pentru mine, este o 

dietă obișnuită. Beau multă apă de cand mă 
știu și mănânc sănătos: grill, legume, salate, 
pui, într-un cuvânt foarte puține grăsimi.

Care este cea mai interesantă experiență 
gastronomică pe care ai trăit-o?

Sunt un mare consumator de brunch-
uri organizate în restaurantele renumite ale 
Bucureștiului de azi. Este un mod plăcut și 
relaxant de a socializa alături de cei dragi, be-
neficiezi de un ambient plăcut, oameni care 
te servesc și te răsfaţă punându-ţi la dispoziţie 
nenumărate feluri de preparate. Există și un 
preparat pe care îl prefer, friptura de văcuţă 
argentiniană, asezonată cu pătrunjel uscat, 
coriandru măcinat, oregano și alte mirodenii 
pe care numai bucătarii iscusiți le cunosc.

Ești o persoană cunoscută. Ieși des la re-
staurant? Care este restaurantul tău prefe-
rat din grupul City Grill?

Sunt o persoană publică, îmi place să ies în 
oraș cu familia sau prietenii, însă iubesc intimi-
tatea. 

Locația o aleg în funcție de eveniment: 
când vine vorba de meciurile de tenis, merg la 

Cantina; pentru întâlnirile cu prietenii mei de 
peste hotare, cel mai bine se potrivește am-
bientul tradițional de la Caru’ cu bere. Hanu’ 
Berarilor rămâne locul meu de întâlniri cu par-
tenerii de business. Mi-e greu să spun că am o 
singură locație preferată!

Când vine vorba de mâncare, pot spune un 
singur lucru: ador bucătăria tradițională româ-
nească. Ca orice român tradiționalist, îmi pla-
ce mămăliguța cu brânză și smântână, iubesc 
murăturile de la Han și Berea Casei de la Car.

Ce le transmiți membrilor echipei City 
Grill?

Fiți activi zi de zi! 

Nu cred că există cineva care să nu ştie cine este Ilie Năstase. Cariera lui 
sportivă este impresionantă, Ilie fiind model pentru mulţi tineri iubitori ai te-
nisului. Amintim doar câteva din succesele lui: numărul unu mondial în 1972 
şi 1973, 57 titluri la simplu, 4 Turnee ale Campionilor, 109 meciuri de Cupa 
Davis, pe scurt balanţa evoluţiei lui ca sportiv însumează 729 victorii şi 275 
înfrângeri la simplu şi 480 victorii şi 207 înfrângeri la dublu.

Haideţi să aflăm împreună câteva din secretele lui Ilie.

Ilie Năstase la Hanu’ Berarilor



interviu 
Costi Dumitru 

o nouă atitudine 
pentru  fiecare dintre noi

Un vechi proverb spune: “Cafeaua trebuie să fie neagră ca iadul, tare ca 
moartea și dulce ca dragostea”. 

Cu toţii știm să facem o cafea rezonabilă și, acasă dis-de-dimineaţă sau la 
birou, trebuie să ne mulţumim cu ea, însă pentru o cafea excelentă, așa cum 
o descrie și proverbul, trebuie să apelăm la un barista, adică un expert în aro-
me, combinaţii și spumă de lapte.

Există multe școli care pregătesc profesia de barista, însă sunt puţini cei 
care pun suflet şi pasiune în fiecare ceașcă de cafea.

De mai bine de 3 ani Costi Dumitru este Store Leader al restaurantului 
Trattoria Buongiorno din cadrul centrului comercial Băneasa Shopping City. 
Costi face parte din familia City Grill de 6 ani, dar ca barista are o experienţă 
de 11 ani. 

Iată ce ne dezvăluie Costi:

Înfiinţată în 2003, A.N.P.C.P.P.S. România 
este o organizaţie non-guvernamentală, 
reprezentativă, de drept privat, fără scop 
lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizi-
bil, independentă, întemeiată pe principii 
democratice, ce apără drepturile consuma-
torilor.

Datorită situaţiei sociale, dar și a pe-
rioadei de tranziţie pe care România o 
traversează în zilele noastre, A.N.P.C.P.P.S. 
România și-a stabilit ca deziderat schim-
barea mentalităţii cetăţeanului român: 
dintr-un cetăţean asistat și pasiv într-un 
cetăţean activ. Această schimbare se do-
rește a fi înfăptuită prin adoptarea unei 
noi atitudini ce se înscrie în conceptul 
European de consumator protejat.

A.N.P.C.P.P.S. România se implică într-
un mod dinamic în diverse campanii 
și programe de educare și informare a 
consumatorului, cum ar fi Campania Na-
ţională Alege Sănătos! Trăiește Sănătos! 
Campania își propune alinierea României 
la standardele medicale U.E. și nu numai, 
cu dezideratul că fiecare cetăţean în par-

te, ar trebui să aibă în mod egal acces la 
servicii medicale de calitate. Totodată, 
proiectul militează pentru o alimentaţie 
sănătoasă și echilibrată corelată cu o acti-
vitate fizică. Obiectivul nostru este acela 
de a determina 
consumatorul 
român să ad-
opte un stil de 
viaţă sănătos, 
urmărind pe 
termen lung 
d i m i n u a r e a 
numărului de 
bolnavi de di-
abet, boli car-
dio-vasculare, 
etc.  În îndepli-
nirea obiectivului se va alătura și grupul 
City Grill: Este important să ne știm drep-
turile, fie că privim din punct de vedere 
al clientului obișnuit sau al celui instituţi-
onal și în primul rând este vital să știm la 
ce ne supunem, ca apoi să putem alege. 
Din acest motiv dorim să susţinem activ  

“o 9 atitudine”, Daniel Mischie COO City 
Grill.

Din dorinţa de a mări și facilita accesul 
consumatorilor, dar și a agenților econo-
mici la un univers informaţional struc-

turat, A.N.P.C.P.P.S. 
România lansează 
lunar pe piaţă sin-
gura revistă inde-
pendentă de teste 
comparative din 
România, Infocons. 

Revista se poate 
găsi atât în format 
fizic, cât și online 
(www.infocons.ro), 
nu conţine publi-
citate și nu pro-

movează interese politice, etnice sau de 
altă natură în afară de cele de educare și 
de informare a consumatorilor, a agenţi-
lor economici și a instituţiilor publice ce 
se află în slujba cetăţeanului. Infocons  
poate fi găsită și în locaţiile grupului City 
Grill.

Sub acest slogan SOS Sa-
tele Copiilor România și City 
Grill încep o campanie soci-
ală cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă. City Grill invită clienții 
restaurantelor să comande 
meniul pentru copii oferind 
astfel un loc la masa lor unui 
Oaspete Tăcut – un copil 
aflat la nevoie. 

Astfel, un procent de 7% 
din contravaloarea aces-
tui meniu va fi donat către 
asociația SOS Satele Copii-
lor, oferind copiilor o masă 
îmbelșugată de sărbători.

Tradiția Oaspetelui Tăcut 
își are începuturile în anul 
1940, după cel de-al doilea 
Război Mondial. Americanii 
au fost rugați să pună un ta-

câm în plus la masa lor de sărbători pen-
tru un Oaspete Tăcut – reprezentând pe 
cineva aflat la nevoie, de obicei un copil. 
Se încuraja astfel gestul de a dona echi-
valentul acestei mese copiilor, familiilor 
sau indivizilor aflați în nevoie după Răz-
boiul din Europa.

Asociația SOS Satele Copiilor a fost 
fondată, în Europa, acum 60 de ani ple-
când de la același deziderat. Astăzi, SOS 
Satele Copiilor oferă o casă, o familie 
iubitoare și mese sănătoase unui număr 
de peste 73.000 de copii din întreaga 
lume.

În țara noastră, peste 350.000 de co-
pii trăiesc astăzi sub limita sărăciei. De 
20 de ani, SOS Satele Copiilor România 
intervine oriunde identifică un copil și o 
nevoie. În acest moment oferă sprijinul 
său unui număr de peste 1000 de bene-
ficiari.

Poarta Hanului a început să primească din 
ce în ce mai mulți artiști. Astfel, în fiecare zi, 
atât la prânz cât și seara, puteți avea surpriza 
și ocazia să vă rasfățați și urechea cu acorduri 
de tango argentinian sau café concert cu me-
lodii de suflet interpretate de cunoscutul vio-
lonist Valentin Albeșteanu. Iar seara trupele de 
dansatori încing atmosfera așa cum știu ei mai 
bine, lăsând apoi voia bună în grija lui Cezar 
Cazanoi și a tarafului său.

Dacă vrei să încerci acest răsfăț, pe lângă 
cel culinar, nu-ți rămâne decât să treci poarta 
hanului.

Anton Pann spunea: ”Pâinea cu sare e 
gata mâncare”. Poate marele poet și tradiția 
germană au fost inspirația lanțului de bru-
tării Backwerk.

Prima brutărie din Piața Universității 
(vis-a-vis de Spitalul Colțea, Bulevardul I. C. 
Brătianu nr. 6) oferă o gamă 
variată de produse de 
panificație, preparate 
după rețete germa-
ne, proaspete, atent 
coapte în fața clien-
tului.

Fie că vorbim de pâi-
nea Berlineză, Săsească, 
Tradițional Nemțească sau 
Renania, toate tipurile de pâine sunt  făcute 
numai din aluat fermentat, făină, apă, droj-
die și sare.

Rețetele sunt din ingrediente 100% natu-
rale, nu se folosesc conservanți, toate mate-
riile prime provenind din culturi controlate.

Mirosul de pâine caldă, abia scoasă din 
cuptor, te îmbie încă de la intrare. Brutarii 
sunt atenţi la controlul continuu al stan-
dardelor garantând plăcerea unică oferită 
zi de zi la degustarea produselor brutăriei 
Backwerk.

Fie că ești în pauza de prânz sau seara 
în drum spre casă și familie, nu uita să treci 
pragul brutăriei Backwerk și să încerci dife-
ritele sortimente de pâine!

Se spune că a face cafea este o artă. 
Când ai făcut prima cafea?

Prima cafea am făcut-o acum 11 ani și a 
fost clasicul espresso cu care cred că încep 
toți barmanii. 

ai o rețetă preferată? 
Am mai multe rețete preferate. Cafeaua 

în 4 culori este una dintre acestea: un mix 
de ciocolată caldă, spumă de lapte și espre-
sso care necesită îndeletnicire în preparare. 
Culorile trebuie să fie bine individualizate în 
pahar, fără să existe mix între acestea.

Sunt însă tradiționalist. Clasicul espresso 
rămâne rețeta mea preferată și aceasta pen-
tru că licoarea stă la baza preparării tuturor 
celorlalte rețete. Dacă știi să faci un espresso 
bun, vei face și un latte, cappuccino sau café 

machiatto la fel de bune.
Cum deosebim tipurile de clienți? 
De la necunoscători la împătimiți ai cafe-

lei, cred că pentru fiecare există un tip pre-
ferat de licoare cu adaos ridicat de cofeină. 

Cunoscătorii comandă întotdeauna un 
espresso în cantitatea dorită, de regulă es-
presso ristretto. Pentru începători, un baris-
ta întreabă de fiecare dată: “Cum să fie ca-
feaua? Lungă sau scurtă?” 

Cum recunoaștem un espresso de ca-
litate?

Un espresso de calitate se cunoaște 
după: consistența cremei, culoare, cantitate 
și servire corectă (într-o ceașcă de porțelan). 

Care sunt regulile de aur ale unui baris-
ta perfect?

Un barista perfect are o singură regulă de 
aur: perseverența. Trebuie să îți placă ceea 
ce faci!

Ce le-ai recomanda novicilor în mese-
rie?

Novicilor în meserie le recomand să res-
pecte cei 3 pași:

1. Să prepare și să servească cea mai 
bună cafea, pe baza unui espresso perfect

2. Să asigure un serviciu perfect și eficient
3. Să asculte și să răspundă în timp 

cerințelor fiecărui client.

Povestea unui barista

tradiția și calitatea 
germană acum și 
în românia!

De sărbători, primește-i la masa ta!

un răsfăț interbelic
la Hanu’  Berarilor...

Brutăriile Backwerk 
se extind în franciză!

După prima brutărie deschisă în zona Piața 
Universității, Backwerk continuă planurile de ex-
pansiune teritorială în toate marile orașe ale țării!

Reprezentanții grupului City Grill, partenerul 
masterfrancizat Backwerk pentru România, au 
anunțat predarea primelor locații francizate “la 
cheie” pentru prima jumătate a anului 2011.

“Avem deja 18 candidaţi acceptaţi. În 2011, 
vom preda primele cinci francize astfel încât să 
minimizăm riscul total. Investim în brutărie, o lă-
săm să funcționeze 2-3 luni și apoi o predăm fran-
cizatului. Practic, noi operăm unitățile în lunile de 
pierdere, le trecem pe breakeven și apoi le vin-
dem altei companii”, au declarat reprezentanții 
grupului.

Cu un capital propriu de investit de doar 
50.000 Euro, poți opera propria brutărie 
Backwerk în orașul tău! Pentru perioada 2010-
2011, orașele care intră în planurile de dezvolta-
re ale companiei prin proiectul de franciză sunt: 
Cluj, Timișoara, Constanța, Iași, Craiova, Pitești, 
Ploiești, Brașov și Bacău.

De Sărbători, primeşte-i la masa ta!
Comandă meniul pentru copii şi City Grill donează

7% către copiii din cadrul SOS Satele Copiilor România

Această contopire între mic dejun și prânz  
a apărut în Marea Britanie la sfârșitul secolului 
19 fiind foarte ușor preluată în SUA și restul Eu-
ropei. 

Brunch-ul este dedicat celor care doresc să 
petreacă împreună cu familia și prietenii un 
prânz de duminică prelungit. Partea frumoasă 
este că nu trebuie să te trezești devreme și îl 
poţi prelungi cât vrei după prânz, fiind o mo-
dalitate plăcută de socializare și de a petrece 
timpul cu cei dragi.

 „Domenica brunch” cum este denumit 
brunch-ul Buongiorno este o incursiune printre 
cele mai rafinate și alese bucate, într-o atmosfe-
ră relaxantă, cu șampanie la discreţie, fiind ac-
cesorizat și cu muzică live.

Echipa Buongiorno vă așteaptă în fiecare 
duminică între 11.00 și 16.00 pentru un spec-
tacol de culori, arome și tot felul de combinaţii.

DomENiCa
BruNCH



adresele locațiilor 
din programul out4Food
City Grill Primăverii
B-dul Primăverii, nr. 3
0726.62.62.62, 021 233.98.18

City Grill Centrul Istoric
Str. Lipscani, nr. 12
(colț cu Calea Victoriei)
0729.62.62.62, 021 314.24.89 

City Grill America House
Şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8
0729.64.26.42, 021 311.74.50

City Grill Feeria Shopping Center
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, nr. 44A
0721 FEERIA, 021 310.69.79

City Grill Orhideea Shopping Center
Splaiul Independenței, nr. 210 - 210B
0727.62.62.62, 021 318.87.18

City Café Oracle Tower
Calea Floreasca, nr. 175
(colț cu Șos. Pipera)
0727.54.33.33

City Café Charles de Gaulle
Piața Charles de Gaulle, nr. 15
0720.62.62.62

Trattoria Buongiorno
P-ța Victoriei, vis-a-vis de
sediul Orange
0722.44.67.66, 021 317.43.63

Trattoria Buongiorno
Băneasa Shopping City, Etaj 1
0727.41.78.79

BackWerk
I.C. Brătianu, nr. 6
(Piața Universității vis-a-vis de Spitalul Colțea)
Tel: 021 311.52.13
www.back-werk.ro

Caru’ cu bere
Centrul Istoric
Strada Stavropoleos, nr. 5
0726.28.23.73, 021 313.75.60

Hanu’ Berarilor Interbelic
(În fosta Casa Bucur)
Str. Poenaru Bordea, nr. 2, 
Tel: 021 336.80.09, 0729 400 800 

Cantina Sport Bar
Str. Franceză, nr. 52, 
(colț cu Str. Şelari şi Splaiul Independenței)
0733.110.464

BUNDETOT - Food express
Str. Franceză, nr. 52,  
(colț cu Splaiul Independenței)
Tel: 0733.110.464

www.citygrill.ro

HoReCa concepts beyond
the Opening Day

www.smite.ro

Raiffeisen Bank Bucharest City Marathon, 
a ajuns la a treia ediţie, cu creșteri de peste 
30% ca număr de alergători la fiecare probă 
în parte și cu dublarea numărului de supor-
teri, de parteneri și de  voluntari în echipa 
de organizare. 

Această aniversare a fost marcată și cu 
trei recorduri:
aRecord al circuitului la maraton, băr-

baţi, 2h13’59’’ Duncan Koech - Kenia 
aRecord al circuitului la maraton, femei, 

2h35’13’’ Sviatlana Kouhan - Bielarus 

Cursele principale - maraton, semimara-
ton, ștafetă au adunat aproximativ 1600 de 
alergători din 20 de ţări. 

Cursa populară și cea a copiilor au avut 
alţi 2400 de alergători. 

Orașul București a intrat pe harta capita-
lelor europene cu maratoane stradale inter-
naţionale acreditate atât prin înscrierea în 
AIMS (Asociaţia Internaţională a Maratoa-
nelor Stradale) cât și prin participarea celor 
aproximativ 300 de străini care au venit - 
unii pentru prima dată în București – pentru 

a alerga la una din 
competiţiile Raiffei-
sen Bank Bucharest 
City Marathon. 

Caru’ cu bere a 
fost și în acest an 
gazdă pentru toţi 
sportivii de la curse-
le competitive care 
au venit la Pasta 
Party atât  pentru 
porţia de hidrocar-
buri necesară înain-
te de efort fizic cât 
și pentru bucuria 
întoarcerii în timp, 
pe străzile centrului 
istoric.  

“În felul acesta, 
dezvoltând și tu-
rismul sportiv,  se 
poate construi faima 
unei capitale; cu tim-

pul, românii educaţi și cu preocupări sănă-
toase pot începe să fie aceia care constru-
iesc imaginea României în lume”, a declarat 
Valeria Răcilă Van Groningen, președinte al 
Asociaţiei Bucharest Running Club.

 “Raiffeisen Bank  Bucharest City Ma-
rathon nu ar fi fost un succes atât de mare 
fără sprijinul celor 40 de parteneri și spon-
sori care, chiar și într-un an de criză econo-
mică, au înţeles importanţa sportului de 
masă, și a mișcării în aer liber; printre aceștia 
se numără și City Grill, devenit partener tra-

diţional cu o contribuţie completă: alergă-
tori individuali și echipe de ștafetă în com-
petiţie, suport mediatic, gazdă și furnizor de 
catering”, a declarat Oana Năstase, director 
Bucharest City Marathon.

Au fost oferite peste 100 de premii în pro-
duse și în bani, cu sume cuprinse între 80 de 
euro și 3000 de euro. 

La organizare au participat peste 200 de 
persoane. 90%  dintre ei au fost voluntari 
proveniţi din partea Hospice Casa Speran-
ţei  și a Asociaţiei pentru Dezvoltare Dura-
bilă Viitor Plus,  cele două cauze îmbrăţișate 
de Raiffeisen Bank Bucharest City Marathon 
cărora le-au fost donate fondurile provenite 
de la cursa populară cât și cele provenite din 
vânzarea biletelor la Pasta Party.

Din cadrul grupului City Grill au partici-
pat 11 angajaţi, 10 dintre aceștia reușind să 
termine regulamentar cursa de 42,195 km:
aPopa Nicușor
aMarton Carol Robert
aFlorian Luca
aGramon Florin Alin
aBeatrice Maria Florea
aMitrofan Elena
aTaru George
aBuculei Edward Alexandru
aBudan Gabriela
aCercel Marin Aurel

www.bucuresti-maraton.ro
www.bucharestcitymarathon.com

City grill susține o viață sănătoasă!

grupul City grill - marele 
câştigător al premiilor 

din Horeca 2010

A treia ediție a Galei Premiilor Food & Bar 
a reunit pe data de 4 noiembrie la Grand 
Ballroom JW Marriott cei mai importanți 
jucători de pe piață.

Ca și la ediția precedentă Caru’ cu bere 
a reușit din nou să obțină cele mai multe 
distincții: locul întâi la categoria “cel mai bun 
restaurant” și “cel mai bun restaurant cu spe-
cific românesc” și poziția a doua pentru “cel 
mai constant restaurant”.

Același Caru’ cu bere pe data de 21 oc-
tombrie în cadrul Galei Eating & Drinking 
Awards 2010 a fost desemnat cel mai bun 

restaurant românesc.
Restaurantul Caru’ cu bere este consider-

at emblema orașului de câteva decenii, dar 
plusul de valoare adus de către echipa City 
Grill l-a facut să culeagă laurii în ultimii 3 ani, 
fiind nominalizat și câștigător la toate galele 
din branșă.

Surpriza Galei Premiilor Food & Bar 2010 
a fost premiul pentru cea mai activă com-
panie din domeniul Horeca, acordat grupu-
lui City Grill.

Felicitări echipei Caru’ cu bere!
Felicitări echipei City Grill!


