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 este cel mai iubit grup de muzică rock din 
România, o legendă vie a muzicii, care în cei 35 de ani 
de carieră muzicală și-a păstrat fidel publicul, cucerind 
pe parcursul timpului noi și noi fani. Pe 22 iunie, Iris va fi 
prima trupă care va concerta pe Arena Națională pentru a 
sărbători 35 de ani de activitate, poate singura trupă care 
merită în acest moment să inaugureze Arena din acest 
punct de vedere, al evenimentelor muzicale. Atât fanii, cât 
și membrii trupei așteaptă cu emoție acest eveniment.
 

Anul acesta aniversați 35 de ani de existență. Care 
au fost cele mai importante etape în viața trupei?

cristi: e greu de zis și, sincer să fiu, nu m-am gândit 
niciodată. din 1986 de când suntem împreună în această 
formulă s-au întâmplat multe, dar cred că aș putea spune 
că cele 3 concerte aniversare din 1997, 2002, 2007 au fost 
cele mai importante momente din viața trupei.

Trupa are aceeași formulă de 26 de ani.  
Ce v-a ținut împreună?

cristi: eu mai glumesc și le spun că n-am avut loc în altă 
parte. consider că e vorba de o chimie, e drept, cam rară, 
dar mă bucur că s-a întâmplat la noi. În plus, am avut 
întotdeauna obiective bine delimitate în timp.
nelu: ne-am potrivit foarte bine. suntem ca o familie, cu 
bune și rele.
Boro: chiar dacă în esență suntem foarte diferiți, avem 
gusturi diferite legate de muzică, artă, literatură, chiar și la 
mâncare, împreună reușim să facem o treabă foarte bună.
Valter:  eu asta mi-am dorit, să cânt cu ei. anii au trecut, 
dar visul a rămas realitate.

Pe 22 iunie veți avea concertul aniversar pe Arena 
Națională, fiind prima trupă care concertează aici. 
Ce așteptări aveți de la acest eveniment?

cristi: e o provocare din toate punctele de vedere, e 
prima aniversare vara și într-un loc atât de mare. ne 
dorim să vină cât mai multă lume, e vineri, poate ne ajută 
și vremea... vrem să le dăruim o noapte magică.
nelu: nu ne-am gândit niciodată așa departe, dar dorian 
ciubuc a venit cu ideea, ce-ar fi să... și iată-ne făcând 
repetiții pentru concertul de pe arena națională.

Concertul aniversar va fi însoțit de un disc. Ce piese 
va conține?

cristi: este un disc cu 14 piese, 7 sunt noi și 7 sunt 
reorchestrate, alese în urma votului publicului. Pot spune 
doar că am fost în asentimentul fanilor, pentru că 5 din 

“cu 8 ani în urmă, pe 29 mai, se deschidea primul 
restaurant city Grill din bd. Primăverii. eram foarte 
entuziasmați de noul proiect, dar nu aveam nici cea 
mai mică idee cât de departe vom ajunge”, spune 
daniel Mischie, coo city Grill. Și totuși, fiecare an a 
adus noi realizări, noi proiecte, unele mai mici, altele 
grandioase, așa cum a fost preluarea operațională în 
2006 a carului cu bere, noi branduri, noi viziuni, noi 
targeturi. astăzi compania însumează 16 locații, fiind 
cel mai important operator român de restaurante.

Portofoliul grupului cuprinde în prezent 
brandurile city Grill, city cafe, caru’ cu bere, Hanu’ 
berarilor, trattoria buongiorno și brutăria germană 
backwerk. În cadrul companiei lucrează 850 de 
angajați, iar anul trecut cifra de afaceri s-a ridicat la 
suma de 16 milioane de euro, în creștere cu 22 % 
față de 2010. dezvoltarea și evoluția city Grill nu se 
oprește aici: în 2012 unele locații vor fi remodelate 
pe formatele dorite de clienți și vor fi deschise alte 
restaurante în zone noi ale capitalei.

bazându-se pe echipa tânără și entuziastă de care 
este condus, grupul city Grill își dorește să ducă cât 
mai departe viziunea și misiunea în care încă de la 
început a crezut, aceea de a fi cel mai important lanț 
de restaurante care se bazează, în primul rând, pe 
oferirea unei experiențe excelente clienților lui.

dacă astăzi citiți acest ziar, vă numărați printre cei 
10.000 de clienți pe care grupul îi are zilnic, iar pentru 
acest fapt întreaga echipă city Grill vă mulțumește!

la mulți ani, city Grill!

Pentru cei care doresc să aibă 
câteva momente liniștite departe de 
agitația din centru, pot opta pentru 
Hanu’ berarilor - casa elena lupescu, 
din bd. Pache Protopopescu nr. 51. 

restaurantul oferă clienților o atmosferă relaxantă, 
iar casa în sine și interiorul ei te transpun într-o altă 
epocă. totul are parfumul anilor de început de secol 
XX. câțiva reprezentanți ai agențiilor de turism au 
apreciat valorile acestei locații și din ce în ce mai 
des restaurantul este animat de turiștii străini care 
apreciază liniștea zonei, teresa ferită de traficul 
pietonal și interiorul deosebit al casei.

cele 7 piese reorchestrate le-am 
gândit și noi ca fiind favorite.

Care sunt cele mai mari realizări 
ale voastre? 

cristi: cu siguranță longevitatea 
noastră și poate și acest concert de 
pe arena naţională. aceste aniversări 
confirmă din 5 în 5 ani existența 
trupei, iar ca artist nu pot să-mi 
doresc mai mult. 

Ce le transmiteți clienților  
City Grill?

cristi: Îmi pare rău că nu-i mai văd 
atât de des, am locuit în apropierea 
restaurantului city Grill centrul istoric, 
eram zi de zi acolo. aveam prieteni 
cu care mă vedeam în acel loc. acum 
ajung mai rar, m-am mutat și sunt 
departe de centrul istoric.
relu: eu aș adăuga că o mâncare 
bună de la city Grill se asezonează 
foarte bine cu muzica iris.  
Vă așteptăm pe 22 iunie  
pe arena națională!

Iris, ne vedem în 2017  
la a V-a aniversare!

Componența trupei:
Cristi Minculescu – voce 
Valter Popa – chitară 
Doru “Boro” Borobeică – bas 
Ion “Nelu” Dumitrescu – tobe 
Invitat permanent: Relu Marin – clape
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GRuPul 
CIty GRIll 
ANIVeRseAză 
8 ANI De 
exIsteNță

35 de ani
Am locuit în apropierea 

restaurantului City 
Grill Centrul Istoric, 
eram zi de zi acolo.

• Cristi Minculescu



trattoria Buongiorno, 
acum 
și în 
centrul
istoric

 1. În cadrul grupului 
sunt formate de business 
cu meniuri diverse: berărie, 
restaurant românesc şi 
italienesc, cafenea. cum 
reuşeşti să le “împaci” pe 
toate?

nu este deloc complicat. având 
legătură cu marea majoritate a 
furnizorilor de pe piață, a crea 
meniuri diferite în funcție de 
specificul brandului este relativ 
simplu, în sensul în care găsesc foarte 
repede ceea ce am nevoie. sunt și 
cazuri excepționale în care materia 
primă este adusă din ue, dar și în 
acest caz vorbim tot de furnizori cu 
care lucrăm de câțiva ani.

2. În ultima perioadă 
unii clienţi se tem că 
restaurantele au scăzut 
standardele de achiziţie 

pentru a obţine preţuri mai 
mici de la furnizori. Tu cum 
tratezi această problemă?

compania a decis să-și scadă 
marja de profit astfel încât calitatea 
produsului final să nu aibă de 
suferit deloc. ba chiar aș putea 
spune că la unele materii prime am 
îmbunătățit calitatea și asta pentru 
că știm că este foarte importantă și 
face diferența. de aceea pot spune 
că nu a reprezentat pentru mine 
nicio problemă evoluția prețurilor 
de pe piață, singura provocare a 
fost să controlez calitatea la ceea 
ce negociez și achiziționez.

3. care sunt mijloacele 
prin care păstraţi calitatea 
ingredientelor culinare şi 
siguranţa alimentară?

rolul meu în acest subiect nu este 
foarte mare, dar într-adevăr începe 
de la mine. contribui prin alegerea 

celor mai bine cotați furnizori 
de pe piață și care îndeplinesc 
condițiile cerute de noi de transport, 
depozitare și livrare. avem și un 
departament specializat în a cărui 
sarcină cade controlul standardelor 
de calitate în preparare și servire. Și 
își fac treaba foarte bine. 

4. Meniul organic este 
deja o reuşită. Cât de greu 
a fost să găseşti furnizorii 
potriviţi?

aș putea spune că structura 
lui în sine este o provocare pentru 
că în componență are materie 
primă sezonieră. astfel, marea 
problemă o constituie găsirea 
acestora și asigurarea continuității. 
de asemenea, în românia nu 
există foarte multe ferme bio cu 
o producție care să ne acopere 
necesarul. această branșă este 
abia la început și este o continuă 
provocare asigurarea coșului 

zilnic pentru meniurile bio. ca să 
vă faceți o părere, pentru un pui 
bio fermierul trebuie să aloce 4,5 
mp și aceasta este doar una din 
condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinești ca să fii certificat ca 
producător bio. am luat în calcul 
și importul, dar impactul asupra 
prețului pe care clientul trebuie 
să-l plătească ar fi fost mult prea 
mare, așa că ne-am limitat la 
producția internă.

5. Cum păstrezi 
legătura cu clientul din 
restaurant?

nu am fost, nu sunt și nici nu cred 
că voi fi vreodată genul de director 
legat de un birou. sunt tot timpul 
în mijlocul clienților, întâlnirile mi le 
stabilesc doar în restaurante. astfel 
mi-e ușor să observ și să acționez în 
timp real dacă ceva nu merge bine.

Pauza de bere a venit odată 
cu vara anului 2011 și, pentru 
că a fost bine primită, ne face 

plăcere să o readucem și în 
2012! astfel, până la sfârșitul 
lunii octombrie, în restaurantele 

grupului city Grill: caru’ cu 
bere, Hanu’ berarilor, trattoria 
buongiorno și city Grill, de luni 
până vineri, între orele 16:00 
și 18:00, puteți comanda două 
beri la prețul uneia; în funcție de 
locație, berea casei sau tuborg.

diversitatea meniurilor 
împreună cu PAUZA DE BERE – o 
combinație perfectă!

Pe data de 10 mai, grupul nostru a deschis 
o nouă trattoria buongiorno în centrul istoric al 
bucureștiului, cel de-al treilea restaurant sub acest 
brand, după cele din Piaţa Victoriei și băneasa 
shopping city. 

această decizie vine în urma cererii clienţilor 
noștri care ne-au indicat faptul că ar dori să 
regăsească și în centrul istoric un restaurant italian 
de calitate, care să completeze oferta din această 
zonă de maxim interes. Meniul restaurantului 
preia preparatele „consacrate” buongiorno, 
concepute, testate și pregătite de bucătarii noștri: 
de la nelipsitele pizza și paste, la fructe de mare, 
preparate la grătar sau mâncăruri gătite, selectate 
din toate zonele italiei. toate acestea într-un 
ambient cu un design deosebit.

noua locaţie a fost amenajată în spaţiul ocupat 
până acum de cantina sport bar și fast-food-ul 
bundetot, la intrarea pe str. franceză dinspre 
splaiul unirii. o a patra trattoria buongiorno va fi 
deschisă, în luna iunie a acestui an, în noul terminal 
al aeroportului Henri coandă – otopeni.

paul 
iftode 

Interviu 

Pentru că uneori cu toții avem 
nevoie de o pauză, 

grupul City Grill îți readuce 
pauZa De Bere!

exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate Out4fOOd

Iată ce-ți recomandăm ca să continuăm în 
aceeași notă ca în ultimul număr al ziarului:

Clătite gratinate cu 
cremă de brânză şi 
dulceață de cireşe negre

Pentru cei care nu au notat data trecută de ce 
au nevoie pentru foile de clătite:

a 300 g făină 
a 3 ouă 
a 800 ml lapte 
a 100 ml ulei 
a un praf de sare 
a 1 zahăr vanilat 
Pentru umplutură avem nevoie de: 
a zahăr pudră
a cremă de brânză
a dulceață de cireșe negre
a unt
După ce ați deprins tehnica și ați reușit să gătiți 

foile de clătite, adică partea cea mai grea, urmează 
umplerea lor și montarea în recipient. Rulați crema 
de brânză în interiorul foilor.

Vasul, de preferat yena sau lut, se unge cu unt, 
după care se așază clătitele umplute. se presară 
zahărul pudră deasupra, după gust.

Mai trebuie doar să le adăugați la cuptor încă 
5 minute la foc mediu. După aceste 5 minute 
puteți considera că sunt gata, mai trebuie doar să 
decorați cu dulceață pe deasupra. 

Cât vă lasă inima!
Vă dorim poftă bună!

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

Pe 24 aprilie, la JW Marriott a avut loc cea 
de-a doua ediție a Galei Premiilor de excelență 
Hotel tourism & leisure investment forum, 
eveniment organizat de compania evensys, cu 
sprijinul Ministerului turismului și dezvoltării 
regionale. cu această ocazie, Grupul city 
Grill a fost nominalizat la mai multe categorii 
din cadrul galei, cu diferite proiecte. În urma 
voturilor primite on-line și din partea juriului, 
i-au revenit două distincții:

Investiția anului
Hanu’ Berarilor casa elena lupescu

Cel mai bun restaurant tradițional  
caru’ cu bere

Hotel tourism & leisure investment forum 
este un eveniment major care se adresează 
industriei ospitalității din românia, aflat la a V-a 
ediție. Începând de anul trecut, în cadrul acestui 
eveniment are loc Gala Premiilor de excelență 
prin care sunt recunoscute meritele celor mai 
importanți jucători din industrie. Premiile se 
decernează în urma unui proces complex bazat 
pe votul publicului, dar și pe opiniile unui juriu 
format din specialiști reputați.

Mulțumim celor care ne-au propus și mai 
ales celor care ne-au votat!

Încă două distincţii care 
recunosc performanţele 

grupului City Grill

Pentru preparate de calitate este nevoie de 
ingrediente de calitate!

Paul Iftode se află într-o funcţie-cheie a grupului 
City Grill – director de achiziţii. Din această poziţie, 
Paul coordonează relaţia cu furnizorii tuturor 
restaurantelor din grupul City Grill, asigurându-se că 
în fiecare zi clienţii primesc o experienţă de calitate.

Rețeta Lunii



caru’ cu bere, în forma 
pe care o cunoaștem astăzi, a 
fost desăvârșit în 1924 după 
planurile arhitectului Zigfrid 
Kofczinsky. atunci a fost extins 
prin adăugarea perimetrului 
unde în prezent se află barul și 
scările care duc la balcon, până 
atunci având doar jumătate din 
dimensiunile actuale.

interiorul decorat este 
completat în același an, 1924, 

în baza proiectului elaborat de 
Kofczinsky. decorațiunile au fost 
restaurate în perioada 1983-
1988 și apoi curățate în 2006. 
din păcate, nu s-au găsit încă 
suficiente mărturii detaliate 
despre cum a fost decorată 
berăria în perioada de început.

Text redactat în colaborare 
cu ing. niculae Mircea, 
copropietarul clădirii.

deși este crescut în gospodăriile românești, curcanul nu s-a aflat 
printre alimentele tradiționale, însă în ultimul timp câștigă tot mai 
mult teren datorită calităților nutritive care aduc multiple beneficii 
organismului. este bine de știut că această carne este una dintre 
cele mai bogate surse de aminoacizi buni pentru întărirea imunității 
și prevenirea cancerului. 

de asemenea, este o sursă bogată în proteine, fier, zinc, 
magneziu sau vitamine din complexul b. carnea de curcan este 
potrivită și în regimul alimentar al celor care vor să-și controleze 
greutatea, 100 gr de piept de curcan conținând în 
jur de 120 de calorii.

astfel, carnea de curcan este una dintre 
cele mai bune opțiuni pentru alimentația 
pe care părinții o pot oferi copiilor lor. Pe 
lângă calitățile nutritive, în plus există și o 
siguranță mai mare că această carne nu este 
injectată cu substanțe hormonale care să îi 
stimuleze creșterea artificial.

bazându-se pe aceste considerente, 
city Grill a introdus de curând în meniurile 
restaurantelor rețete care au la bază carnea 
de curcan: pulpă de curcan marinată, rasol 

Carnea de curcan intră 
în meniurile City Grill

Caru’ cu bere,
de la legendă la realitate

Out4fOOd

calitatea și spiritul inovator 
sunt valorile distinctive ale 
brandului lavazza, cu un mare 
accent pe respectul purtat 
tradiţiei. Pentru a obţine 
toate acestea, lavazza a creat 
training center network, o 
reţea internaţională de 50 de 
laboratoare de cafea deschise în 
toată lumea, unde toţi clienţii, în 
speţă cei din sectorul Horeca, 
precum și jurnaliști și lideri de 
opinie, pot învăţa cum să prepare 
un espresso excelent și studia tot 
ce este important despre lumea 
cafelei. cel mai recent inaugurat 
centru de training lavazza este 
chiar cel din bucurești, deschis în 

luna martie a acestui an și este în 
același timp Şcoală de Espresso 
pentru pregătirea profesionistă 
a clienţilor serviciilor alimentare 
și laborator de creativitate, 
pentru cercetarea și dezvoltarea 
de noi reţete bazate pe espresso. 

lavazza training center 
bucurești este deschis prin Blue 
coffee Service, distribuitorul 
oficial al produselor lavazza în 
românia. 

contacte:
www.bluecofeeservice.ro 
office@bluecoffeeservice.ro 
tel: + 40 21 350 30 20 
fax: + 40 21 350 30 40

inovarea unui ritual

de curcan cu orez, șnițel din piept de curcan și piept de curcan la 
grătar.

Te invităm să le încerci!

city cafe, deschis în terminalul schengen al aeroportului 
Henri coandă, a suferit o transformare. Și nu vorbim doar 
de design-ul locației, ci și de meniul oferit pasagerilor aflați 
în tranzit. este un nou concept care va fi adoptat și pentru 
celelalte locații city cafe. 

din 11 iunie, dacă vă aflați în aeroportul internațional, 
în food court-ul porților de îmbarcare 24-39, vă așteptăm 
să ne vizitați noul concept city cafe, noua locație trattoria 
buongiorno și să încercați produse delicioase pe care aceste 
două locații le oferă.

UN NoU CoNCePT 

CITy CAfe



continente

Adresele loCAţIIlor 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
(colţ cu calea Victoriei)
0729 62.62.62 / 021 314.24.89
city Grill orhideea shopping center
splaiul independenţei, nr. 210 - 210b
0727 62.62.62 / 021 318.87.18
city Grill feeria shopping center
Șos. bucurești - Ploiești, nr. 44a
0721 33.37.42 / 021 310.69.79 city 
Grill america House
Șos. nicolae titulescu, nr. 4-8
0729 64.26.42 / 021 311.74.50

city grill
city cafe charles de Gaulle
Piaţa charles de Gaulle, nr. 15
0720 62.62.62
city cafe oracle tower
calea floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 54.33.33
city cafe terminal schengen
aeroportul internațional
Henri coandă
0730 19.91.50

city cafe 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.

trattoria 
Buongiorno

trattoria buongiorno Victoriei
b-dul lascăr catargiu, nr. 56
0722 44.67.66

trattoria buongiorno băneasa
băneasa shopping city, etaj 1
0731 49.66.59

trattoria buongiorno centrul istoric
str. franceză, nr. 52
0733 11.04.64

dIN IUNIe:
trattoria buongiorno  
terminal schengen
aeroportul internațional
Henri coandă

exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate Out4fOOd

„este cel mai spectaculos drum 
pe care l-am văzut în viața mea!”, a 
exclamat extaziat Jeremy clarkson, 
prezentatorul faimoasei emisiuni top 
Gear la finalul cursei nebunești pe una 
dintre cele mai spectaculoase șosele 
din lume: transfăgărășanul. „este cel 
mai bun drum din lume! românia îți 
mulțumim că ne-ai primit!”, a continuat 
el, transfigurat de emoție.

aceste cuvinte, venite din partea 
unuia dintre cei mai acizi prezentatori 
de televiziune, înseamnă enorm. 
Măreția acestei șosele nu putea fi 
descrisă mai bine – este o realizare 
inginerească de excepție care, trebuie 

să recunoaștem, nu are un rol foarte 
practic (drumul este închis mai bine de 
8 luni pe an), în schimb, îți oferă clipe 
de vis.

transfăgărășanul are o lungime de 
aproximativ 91 km de traseu montan, 
însă pe parcursul a 13 km, între bâlea 
lac și bâlea cascadă, la înălțimi de 
peste 2.000 de metri, ai ocazia să 
trăiești cele mai intense clipe și cele 
mai puternice emoții. traseul poate fi 
parcurs în mai multe feluri, fiecare cu 
avantajele sale. dacă alegi să mergi 
cuminte, fără să forțezi mașina, ți se 
vor înfățișa panorame spectaculoase 
de la înălțimi amețitoare. este un mod 

de a contempla natura 
în toată splendoarea și 
măreția ei, lucru posibil 
doar într-un astfel de 
peisaj grandios.

Însă dacă vrei să simți cum 
adrenalina îți inundă fiecare celulă 
a corpului, atunci un tur în forță al 
transfăgărășanului - cu suportul unui 
număr adecvat de cai putere - este 
experiența supremă. „este ca și cum ar 
fi copiat toate șicanele și curbele cele mai 
îndrăznețe din toate circuitele din lume”, 
descrie cum nu se poate mai bine același 
Jeremy clarkson experiența sa.

Însă atenție! drumul în sine vă 

oferă destule senzații tari, deci nu 
exagerați cu manevrele riscante. un 
accident se poate produce extrem 
de ușor în curbele ac de păr sau pe 
pantele abrupte care compun acest 
traseu.

fie că plecați din Muntenia 
(comuna arefu), fie că plecați din 
transilvania (comuna cârţișoara), 
transfăgărășanul vă va oferi una 
dintre cele mai rare și spectaculoase 
experiențe pe care le puteți avea în 
românia.

www.facebook.com/trattoriabuongiorno
www.facebook.com/carucubere
www.facebook.com/hanuberarilor
www.facebook.com/citygrillro
www.facebook.com/backwerk

uRMăReşte-Ne Pe FACeBook

un tip are băgată într-o ureche o țelină, 
salată verde în cealaltă și zucchini în nas.
se duce la doctor și-l întreabă ce este în 
neregulă cu el.
doctorul îi spune: 
-În primul rând, nu mănânci cum trebuie.
 
soția, nervoasă, îi deschide ușa soțului, care 
trăznea de la o poștă a alcool:
-Presupun, urlă ea, că ai un motiv foarte serios 
să vii acasă la 6 dimineața!
-da, am, răspunde soțul, micul dejun!

-recunoașteți, întreabă judecătorul, că l-ați 
agresat pe ospătar și l-ați rănit grav?
-recunosc, spuse ispășit acuzatul.
-Și cu ce l-ați lovit atât de rău?
-cu friptura pe care mi-a servit-o.

Bancuri pe gustul tau!

Pentru cei care încă nu știu, andrei 
roșu este singurul om din lume care a 
participat la șapte maratoane și șapte 
ultramaratoane pe șapte continente, 
intrând astfel în cartea recordurilor.
• cu toate acestea, nu te consideri 
un profesionist.

În niciun caz! nu mi-am propus 
să trăiesc din sport, din mai multe 
motive: poate părea suprinzător, dar 
îmi place ‘munca de birou’, cariera pe 
care mi-am construit-o în ultimii 10 
ani, într-o multinațională, iar ceea ce 
fac în prezent (comunicare și proiecte 
de cultură organizațională) mi se 
potrivește – cred că este vocația mea. 
am o familie frumoasă, cu 2 copii (un 
băiețel de 4 ani și o fetiță de 1 an) la 
care țin și alături de care vreau să 
petrec cât mai multe momente de 
calitate – iar o eventuală trecere în 
zona sportului profesionist ar însemna 
100% dedicare lui și mai puțin timp 
(sau deloc) cu familia. am 36 de ani 
– vârsta la care nu aș avea un viitor 
prea îndelungat în plan sportiv.

• Cum s-a născut această pasiune?
cred cu putere că o pasiune nu se 

naște, ci se descoperă. totul a început 
în urmă cu 2 ani, când am realizat că 
statul pe canapea și serile lungi în fața 
televizorului nu mă ajută să devin un 
model pentru băiatul meu. am ales să 
fac o mică schimbare în viața mea: să 
încep să alerg. Mai întâi, 1 kilometru, 
apoi 2, apoi 3… și tot așa. Pentru un 
plus de motivație, m-am înscris la 
maratonul Polului nord, pe care am 
reușit să îl termin în aprilie 2010.

• Ce trebuie să faci ca să ai o viață 
sănătoasă?

cred că primul pas pentru a avea 
o viață sănătoasă este să îți dorești 
asta. restul este foarte simplu. cred 
că dacă întrebăm 100 de oameni 
selectați aleator “ce trebuie să faceți 
pentru a avea o viață sănătoasă”, 99 
vor răspunde corect: “să evit fumatul 
și consumul de alcool, zahărul și 
grăsimile, să beau zilnic 2-3 litri de 
apă, să mănânc fructe și legume, să 
fac 30-40 de minute de mișcare, să 
nu fiu stresat, să îmi găsesc echilibrul 
emoțional etc.”
• Ce planuri ai în agendă?

Voi continua să arăt celor din 
jurul meu că totul este posibil, atât 
timp cât ‘lucrezi’ la visele tale. acum 
câteva luni am început să iau lecții 
de înot și am inclus în programul 
meu antrenamente cu bicicleta. În 
martie 2013 voi participa la double 
iron florida – un ultratriatlon care 
include 7,6 km de înot, 360 km pe 
bicicleta și alergarea unui dublu 

maraton (84 km), timpul limită impus 
de organizatori fiind 35 de ore. 
Până atunci, pentru a mă obișnui 
cu triatloanele, particip la ironman 
70,3 km Mallorca și ironman Țara 
Galilor. Și, în această vară, organizez 
împreună cu ro club Maraton un 
eveniment caritabil – transmaraton 
– care include alergarea unui semi-
maraton sau ultramaraton de 70 km 
pe cel mai frumos drum din lume – 
transfăgărășan.
• Ce mesaj ai pentru echipa  
city grill?

În primul rând, vă mulțumesc 
că îmi sunteți aproape, fie prin 
susținerea proiectelor mele, fie prin 
promovarea unei diete sănătoase 
(cobor adesea din birou pentru a 
mânca la voi – preferata mea este 
salata tel aviv). de asemenea, echipa 
voastră este o sursă permanentă de 
inspirație: vă văd în număr din ce în 
ce mai mare la maratoane!

Pe drumul din nori

băneasa Kids club este clubul celor mai isteți, 
dinamici și creativi copii. În fiecare lună, pentru micuții 
cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani, sunt organizate 
evenimente și întâlniri speciale, de la diverse work-
shop-uri, până la spectacole și petreceri tematice. În 
plus, membrii beneficiază de cadouri la ocazii speciale 
și reduceri exclusive oferite de magazinele partenere 
din băneasa shopping city.

 Întâlnirile și activitățile băneasa Kids club sunt 
organizate constant, în prima sâmbătă din lună. 

Înaintea fiecărui eveniment membrii vor primi  
buzz-uri și e-mail-uri, care să le ofere informații în 
legătură cu specificul următoarei întâlniri.

Înscrierea în băneasa Kids club este foarte simplă 
și gratuită. tot ce trebuie făcut este completarea 
unui formular de înscriere pe care îl găsiți la birourile 
de informații, în cadrul evenimentelor organizate 
de băneasa Kids club sau la oricare dintre celelalte 
evenimente pentru copii din băneasa shopping 
city. de asemenea, se poate completa și online pe  

www.baneasashoppingcity.ro.
trattoria buongiorno 

este partener băneasa 
Kids club. astfel, pentru 
fiecare masă luată aici, 
fresh-ul este din partea 
casei. trebuie doar să 
prezinți cardul de membru al 
clubului.

Băneasa Kids club

Alergător pe

backwerk brătianu
i.c. brătianu, nr. 6
021 311.52.13

BackWerk
centrul istoric
strada stavropoleos, nr. 5
0726 28.23.73 / 021 313.75.60

caru’ cu Bere

Hanu’ Berarilor 
interBelic 

Hanu’ berarilor ~ casa oprea soare

str. Poenaru bordea, nr. 2

021 336.80.09 / 0729 40.08.00

Hanu’ berarilor ~ casa elena lupescu

b-dul Pache Protopopescu, nr. 51

031 438 00 59 / 0725 008 005

backwerk Magheru
b-dul Magheru, nr. 12-14
021 310.75.05

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


