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Ellie, la ce lucrezi în perioada aceasta?
Îmi place să lucrez la mai multe proiecte simultan, căci
mă menine în priză :). Pregătesc piesa pe care vreau s-o
lansez toamna aceasta, am câteva proiecte cu diferii DJ-i
străini i stau mult în studio unde scriu piese pentru un
nou album.
De când primeti cereri pentru concertele de
Revelion?
Din vară. Cum se încheie sezonul estival ne pregătim
de Revelion, dar până atunci cânt la petreceri corporate i
la nuni. Îmi fac încălzirea pentru seara de Revelion când
avem minimum 5-6 concerte.
Cum este Doru ca manager?
Funcionăm de minune aa de vreo 10 ani. Suntem
obinuii unul cu celălalt, am încredere maximă în el i
tiu că dacă apare o problemă, el o rezolvă fără panică
i mergem mai departe. Normal că mai avem i momente
tensionate, dar ne cunoatem bine i tim cum să trecem
peste ele fără a ne mai afecta viaa personală prea tare :).
Ellie, te rugăm să lai un mesaj clienilor City Grill.
Mă bucur că ai ales ca i mine, mâncarea de calitate!
Să avei poftă!

Ellie White
Peste 10 ani de carieră muzicală
Ellie White cântă de peste 10 ani, are business-uri
adiacente, este mamă i soie. Doru Tinca este managerul
i partenerul ei de viaă. Fac totul împreună i se sprijină
reciproc i tot împreună ne dezvăluie cum este viaa de
artist în România.
Cum vă organizai pentru a face faă programului
intens?
Este solicitant, dar ne ajută faptul că au mai crescut
copiii i ne putem înelege altfel cu ei i că încă ne
mai putem baza pe părini. Însă, de cele mai multe ori,
îi includem i pe ei în stilul nostru de viaă ca să se
obinuiască de mici cu concerte, emisiuni, drumuri lungi.
Este mai complicat faă de perioada în care eram doar noi
doi, însă ne place. Ne distrăm toi patru i găsim motive
să fim împreună cât de mult putem.

Caru’ cu bere
inclus în celebrul ghid Gault&Millau
În urmă cu peste 50 de ani, doi critici culinari francezi,
Henri Gault i Christian Millau, probabil sătui să citească
recomandările din ghidul Michelin i-au făcut propriul
lor ghid culinar. Pălărie-ntr-un picior, ghici ciupercă ce
nume i-au pus: bien sûr, Gault&Millau. Spre deosebire de
ghidul Michelin care acordă stele restaurantelor pe care
le recenzează, ghidul Gault&Millau oferă note pe o scară
de la 1 la 20. Chiibuari i pretenioi n-au dat niciodată
nota 20, pentru că 20 înseamnă perfeciune i pe-asta
n-a atins-o încă nimeni. Pe de altă parte, restaurantele
care n-au luat măcar 10 nici nu intră în ghid.
Notele acordate punctează calitatea mâncării, însă au
în vedere i serviciul, preurile i atmosfera. Restaurantele
care se prezintă cel mai bine la toate aceste puncte
devin mândrele posesoare a 5 bonete de bucătar – o
performană, ce-i drept, destul de greu de atins.
Poate vă întrebai dacă acesta a trecut peste granie.
Gault&Millau a ajuns până în România. Începând cu
noiembrie 2017, ghidul a început să recenzeze i localuri
de luat masa de la noi din ărioară. Primele rezultate
au apărut în luna mai a acestui an i, ce să vezi? Caru’
cu bere are locul lui binemeritat în ghid. Criticii amintesc
de clădirea impozantă a restaurantului, ce a reuit să
îi păstreze intactă frumuseea decoraiunilor chiar i

Foto: Zia Vey

după 135 de ani de funcionare. i dacă decorurile sunt
vechi i frumoase, berea casei, nescăpată din vedere de
oamenii buni de la Gault&Millau, e rece i bună i făcută
după reeta originală, creată de fondatorul berăriei.
Ghidul mai remarcă aglomeraia din fiecare zi din

*Citii interviul integral pe www.blog.out4food.ro.

restaurant, faptul că majoritatea clienilor sunt turiti
străini i îi încheie recenzia spunând că singurul
inconvenient în calea unei zile minunate cu muzică, dans
i mâncare bună, petrecute la Caru’ cu bere, poate fi
dificultatea de a găsi o masă liberă.
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Burgeri. Istorie. Savoare.
Cunoscuta bucată de carne tocată şi condimentată,
asezonată cu topping-uri şi potrivită într-o chiflă, este tot
mai apreciată şi comandată, iar povestea originii acesteia
este fascinantă.
Pe scurt, Ginghis Han i cei care îl sprijineau în lupte
au fost primii care au mâncat ceea ce peste ani avea să
devină celebrul burger de astăzi. Totul a început de la caii
pe care călătoreau constant. Sub aua lor aezau carnea
care se aplatiza, rezultatul fiind asemănător unui pateu.
De cele mai multe ori alegeau să afume sau să frigă
carnea i să o mănânce împreună.
Ajunsă în Rusia sub numele de “carne tartare” a devenit
în scurt timp o specialitate foarte apreciată. Ulterior, în
Germania, carnea de porc i cea de miel erau consumate în
noua formă plată. De la nemi a ajuns la americani datorită
liniei navale Hamburg-Amerika. Aici, condimentau carnea,
o prăjeau în ceapă i o înveleau în pesmet.
Odată ajunşi în România şi bineînţeles şi la City Grill,
burgerii au fost tot mai ceruţi pe piaţă. Este vorba despre
cei 4: Burgerul Black Angus răsfăţat cu bacon crispy
aromat, Burgerul City Grill cu pui fraged, Burgerul light cu
Somon şi Burgerul fresh cu Halloumi.
Să înceapă explorarea burgerilor!

Pescăru

apoi, la final, o budincă de curmale sau o panna cotta
de iaurt i lime. În frapieră, un roze cu gândul la vară
sau un chardonnay care să facă totul mai optimist. i
dacă vorbim de vinuri, la Pescăru lista este generoasă
i compusă anume pentru iubitori i cunoscători. Găsii
cele mai reprezentative podgorii, cele mai apreciate
vinuri, cele mai populare soiuri. Doar vinuri româneti.
Pentru că susinem i încurajăm producia locală,
indiferent că e vorba de vin, de legume sau de carne.
Asta credem noi că este datoria faă de semenii
notri, mai ales într-un an în care împreună împlinim,
ca naiune, o sută de ani. Tot personalul nostru poartă
cu mândrie în piept însemnele centenarului pentru a-i
arăta respectul i preuirea pentru acest loc minunat.
Pescăru este un punct de întâlnire, este un joie
de vivre pentru cei ce îneleg masa ca pe un prilej de
conversaie de calitate cu oameni pe care îi admiri, îi
preuieti, îi iubeti. Este un loc din care rămâi cu amintiri,
cu gusturi plăcute i mai ales cu prieteni. Din 1939 i
până azi.

scrie istorie

Pescăruului îi place toamna. Vremea încă e
frumoasă, soarele mai blând, oamenii uor nostalgici
după o vară memorabilă.
Parcă i timpul trece altfel, parcă i vinul curge
mai suav în pahar i grătarul dă petelui un gust mai
aparte. Privit de pe malul lacului, Bucuretiul, toamna,
are o lumină specială, împrumută discret din nuanele
frunzelor i parcă totul se vede ca printr-un filtru
romantic de Instagram. Nimic nu e mai bucuretean,
decât o masă cu amicii într-o după-amiază târzie pe
malul lacului. Începe totul cu nite sardine marinate în
casă sau un tartar de somon urmat apoi de o porie
generoasă de midii sau chiar un Bavette de vită, iar

Coaste de viel la cuptor
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coaste de viel - 2 kg
Ceapă albă - 200 g
Morcov - 200 g
elină - 150 g
Usturoi - 35 g
Foi de dafin - 1 g
Boabe de piper - 10 g
Sare - 10 g
Rozmarin - 15 g
Salvie - 15 g
Cimbrior - 15 g
Vin rou - 1 l
Ulei de măsline - 50 ml
Miere - 40 g
Mutar - 40 g
Ketchup - 100 g

•

•
•
•

•

Se face o marinată din toate ingredientele: ceapa se
taie julien, morcovii rondele, elina i usturoiul felii,
rozmarinul, salvia i cimbriorul se toacă mărunt, se
adaugă vinul rou, uleiul de măsline, sarea, piperul i
foile de dafin.
Se pun coastele în marinată i se in la frigider
4-6 ore.
Apoi se introduc la cuptor acoperite ermetic,
aproximativ 2 ore la 160° C.
La final, coastele se scot separat, iar lichidul rămas
se strecoară i i se adaugă 40 g de miere, 100 g de
ketchup i 40 g de mutar. Sosul se fierbe la foc mic
până devine mai gros. Cu el se ung coastele i se mai
bagă 7 minute la cuptor, la 180° C.
Se servesc cu cartofi prăjii.
Poftă bună!

Retetă
by Chef Dan onescu

210 ani de istorie!
Hanul lui Manuc a devenit în scurt timp de
la finalizarea construciei, în anul 1808, locul
preferat de întâlnire pentru negustorii de toate
neamurile – turci, bulgari, greci, nemi - aici, la
răscrucea drumurilor comerciale ale Europei.
La fel de repede a devenit locul în care
boierii, demnitarii i mai apoi, politicienii
vremurilor, stabileau să-i ducă negocierile
i tratativele publice sau de taină. Iar pentru
călătorii aflai în trecere prin ora, Hanul era cea
mai bună gazdă cu cele 33 de odăi frumoase
pentru înnoptat.
Hanul s-a impus ca spaiu cultural i punct
de reper pentru întâlniri economice i politice
de-a lungul istoriei. Aici a fost semnat Tratatul
de pace de la 1812, la sfâritul Razboiului RusoTurc. Elita intelectuală a României din preajma
primului Război Mondial s-a strâns aici pentru
planificarea unirii României cu Transilvania

i Bucovina i intrării în război: Take Ionescu,
Octavian Goga, Barbu tefănescu Delavrancea,
Nicolae Filipescu.
Misiunea Hanului a rămas neschimbată
dincolo de trecerea timpului i astăzi se
arată, aproape de kilometrul zero al Capitalei
i la porile Centrului Vechi, seme, superb
exemplu arhitectonic, în care spaiile mici i
cochete alternează cu cele ample i rafinate.
Restaurantele, cafenelele i magazinele, totul
freamătă de viaă i atmosferă boemă.
Hanul lui Manuc a fost i va rămâne, astfel,
un simbol al vieii citadine pline de voie bună
i gusturi alese. Istoria sa bogată continuă
cu planurile ambiioase ale motenitorilor de
a-l menine aa cum l-a văzut fondatorul său,
Manuc Mirzayan: loc de popas, petrecere i
întâlniri memorabile.
Hanul lui Manuc – 210 ani de istorie!

Nr. 31

A fost odată ca niciodată
o pastă ajunsă în lumea toată

Sicilia şi parfumurile Mediteranei acum mult timp, mai
exact în anul 826 d.Hr. Izvoarele istorice amintesc că încă de
atunci pastele făinoase erau celebre. Totodată, diverse voci
accentuează ideea că istoria pastelor îi are originea în Asia.
Totui, pastele din orez sau cele făinoase pregătite în bucătăriile
chinezeti nu sunt deloc asemănătoare cu cele italiene, care
conin grâu dur.
La începuturi, în Italia, acestea erau cunoscute sub
denumirea de “maccarruni”, care provine de la verbul “maccari”
i se traduce prin “a zdrobi”. Pentru obinerea aluatului, implicit
a pastelor, se zdrobeau ingrediente dure.
Cu timpul, fiind îndrăgite tot mai mult, pastele au ajuns să fie
împărţite în câteva categorii: cele preparate din făină integrală şi
cele din făină albă, care se împart la rândul lor în paste proaspete
şi paste clasice.
Făina integrală e bogată în componentele hrănitoare ale
boabelor de ovăz, orez brun, hrică, mei, ovăz, grâu, secară

sau porumb. Mai mult, conine proteine vegetale, carbohidrai
compleci, magneziu, seleniu i postasiu, dar i vitamine (A, E,
F i B).
Pastele din făină albă sunt diferite, dar la fel de savuroase.
Accentul cade pe cele proaspete, cunoscute sub denumirea
de Pasta Fresca. Acestea sunt preparate pe loc, dintr-un aluat
proaspăt care conţine ou, iar timpul de gătit este foarte scurt,
doar 3-4 minute în apă clocotită.
În prezent, la Trattoria Buongiorno se pot savura fie paste
integrale precum desăvâritele Fusilli integrale con mozzarella
e ricotta i Spaghetti integrale al tartufo, fie cele proaspete ca
noile Raviolli cu ricotta, spanac şi roşii cherry sau Fettucine cu
sos porcini şi pancetta. Fiţi fără grijă, rămân şi pastele clasice,
iar dintre ele merită încercate Tagliatellele con frutti di mare e
salsa di aragosta, Tagliatellele con salmone e zucchini i nu în
ultimul rând, Spaghetti aglio e gamberi.
Pastele sunt servite!

Învie Tradiia
„Învie Tradiia” este un proiect care aduce câte puin din
sufletul fiecărui meteugar român, din energia satului,
din istoria i bogăia noastră, în inimile i casele fiecăruia
dintre noi.
Întâlnim frecvent spaii unde comerciani oarecare vând
produse importate din China, Bulgaria sau Serbia, care imită
arta populară românească. Falsul în artă este dificil de stopat,
dar o informare corectă i detalii despre proveniena obiectelor
pe care le procurăm aleatoriu pot ajuta zeci de familii de artiti
populari în lupta contra timpului i falsului cultural.
”Învie Tradiia” este unul dintre puinele proiecte care
susin păstrarea autenticităii tehnicilor i materialelor cu care
sunt realizate obiectele de artă populară românească, precum
i transmiterea mai departe a secretelor i modalităilor de
realizare a obiectelor unice, care poartă amprenta originală
rurală i istorică.
Proiectul ”Învie Tradiia” aduce în actualitate obiectele
tradiionale care există în casele românilor de sute de ani:
ceramică i lut, produse din lemn, din piele, decoraiuni i
mobilier, port tradiional, obiecte de cult sau suveniruri.
Iniiativa a luat natere în anul 2016, motivaia principală fiind
aceea de a susţine artizanii locali şi practicile autentice i de a-i
ajuta să supravieuiască pe o piaă unde falsurile se infiltrează
mult prea uor.
De asemenea, în timp ce marii retaileri negociază achiziţionarea produselor tradiţionale sub preţul pieţei, în
dezavantajul micilor artizani, ”Învie Tradiia” practică un comer

Târgul online de artă
tradiională românească

echitabil, având ca prioritate conservarea tradiţiilor autohtone
prin crearea unei comunităi de sprijin pentru meşteşugarii şi
designerii români.
Pe www.invietraditia.ro întâlnii peste 1000 de produse
tradiionale, iar de la 8:00 la 16:30, pe Strada Mihai Eminescu, nr.
140, este un mic showroom cu vânzare.
*Pe www.blog.out4food.ro găsii în întregime povestea proiectului
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Secretul măcelarului
Povestea Pulpelor de raă de la
Hanu’ Berarilor nu e nici pe departe aa
de simplă cum s-ar crede. Secretul stă în
cum tie Măcelaru’ să confieze pulpele,
astfel încât să se scurgă carnea de pe ele
ca zăpada, primăvara, de pe streaină.
S-a căznit mult până a găsit cel mai bun
mod de a face confit-ul. Nu a mai fost
văzut ieind din pivniă câteva luni bune.
Se mai ducea un picol, Vasilică, pe la el din
când în când să vadă dacă e bine.
Totul a plecat de la o reetă pe care
Măcelaru’ a aflat-o de la o cumnată de-a
lui, Veronica, măritată la Lyon cu un
francez, inginer de poduri, care o avea de
la o mătuă de-a lui, ce o găsise în caietul
bunicului său, care fusese măcelar lângă
gara din St-Genis-Laval până în 1938,
când au incendiat nemii tot. Ca printr-o
minune, caietul cu reete a lui Jean
Pierre Brigoux, aa-l chema pe măcelarul
francez, scăpase parial din incendiu,
adică arsese doar în partea inferioară,
aa, pre de vreo două fraze. Reeta de
care vorbim era descrisă în amănunt, dar
îi lipseau ultimele două propoziii. De aici
i zbaterea măcelarului de a găsi finalul
unei reete care, după părerea multora,
are în ea urme de geniu.
Într-o dimineaă devreme, când a fost
sigur că a găsit finalul corect, Măcelaru’
a ieit luminat din pivniă, s-a aezat la
o masă cu o halbă mare de bere rece
cum numai la Han găseti i i-a spus
lui Vasilică, picolul, că tot ce a crezut

lumea că tie vreodată despre pulpele
de raă este la un milion de ani distană
de ce a reuit să facă el. S-au strâns
bucătarii, chelnerii, femeile de la vase,
toi angajaii Hanului i doi clieni cheflii
aflai pe plecare, s-au uitat la pulpe, leau întors pe toate pările, le-au mirosit,
le-au încercat timid cu furculia i în cele
din urmă, le-au gustat. Din ziua aceea,
nimeni nu i-a mai spus Măcelarului pe

nume. Când trece prin salon sau prin
bucătărie, lumea îl salută cu Maestre.
Asta-i povestea, aa spusă de nea
Virgil, un barman bătrân, cu mustaă
întoarsă i cu sacul plin de vorbe de
duh. De-o fi adevărat sau nu, asta numai
gustând putem afla. Noi, însă, n-am văzut
client să guste din Pulpele de Raă la
cuptor cu varză călită de la Hanu’ Berarilor
i să nu dea ochii peste cap de plăcere.

Marea Unire în bucate partea a III-a
De ce este pâinea cel mai puternic simbol culinar al românilor?
În cultura românilor, momentele
importante din viaa familiei au fost
întotdeauna însoite de ritualuri si de
preparate cu o simbolistică puternică.
Cel mai des întâlnite sunt turta i
colacul. Coapte din cel mai bun grâu,
simbol al hranei primordiale, perfeciunii
universului i purităii, acestea sunt folosite
în numeroase ocazii.
Ruperea turtei când fetiele împlinesc
1 an este o tradiie cu origini în istoria precretină. Naii aază copilul în lumină i
îi rup deasupra capului o turtă în două
sau în patru. Gestul are la bază ritualuri
păgâne închinate fertilităii, marcând rolul
viitoarei femei în familie i în comunitate.
i la nuntă naii rup o turtă deasupra
capului miresei, semn al sfâritului castităii
i binecuvântării căsătoriei. În funcie de
zonă, turta este împărită apropiailor,
care devin astfel protectori ai noii familii
sau păstrată de tinerii însurăei ca garant
al uniunii lor.
Trecerea în nefiină este i ea însoită
de colaci în semn de ofrandă pentru o
călătorie lină a celui dispărut. De această
dată se pregătesc trei feluri de colaci

Trucuri

sau turte. Prescura este pâinea liturgică
pentru Sfânta Împărtăanie care se dă
preotului. Căpeelele sunt colaci cu forme
abstracte oferite celor cu rol important în
ceremonia înhumării, începând cu preotul.
A treia turtă, Arhanghelul, are simboluri
cretine i păgâne menite să îl ajute pe
decedat să îi găsească pacea venică:

din bucătăria italiană
by Chef Ciprian Nicolescu

Obinei pizza perfectă
Mozzarella este uor apoasă i
înmoaie blatul de pizza. Punei feliile
de mozzarella pe un prosop care
absoarbe apa i aezai-le pe pizza în
ultimele minute de gătire.

O alternativă la brânza
clasică pentru paste
O alternativă blândă la brânzeturile puternice pentru paste, pizza
sau risotto este Galbani Dolcelatte.
Pentru a-i aprecia aroma intensă,
scoate-o din frigider cu 20 de minute
înainte de servire.

cruci, împletituri i chiar svastica – simbol
folosit pe teritoriul României de peste
7.000 de ani.
Toate aceste obiceiuri sacre sau
profane sunt pentru noi, românii, simboluri
care ne însoesc în cele mai importante
momente ale vieii i la care rezonăm de
fiecare dată.

Răzuii ca un
adevărat Chef
Mozzarella este o brânză moale
i se răzuiete greu. Lăsai-o în
congelator 15 minute i vă va salva de
la un antrenament intens de brae.

Cea mai bună brânză
pentru desert
Mascarpone i Ricotta sunt tipurile
perfecte de brânză pentru reetele
dulci de vară, adică un Tiramisu cremos
i nite tarte excelente.

Telefonul consumatorului
0731 491 849
office@citygrill.ro

Contact Publicitate
Out4food este o publicaie
trimestrială, distribuită gratuit în
toată reeaua Grupului City Grill,
însumând 19 restaurante i un trafic
zilnic de peste 12.000 de clieni.
marketing@citygrill.ro

