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prieteniI city grill

DANIEL BUZDUGAN

De şapte ani în Bucureşti, ieşeanul Daniel Buzdugan a devenit celebru pentru farsele pe care le făcea
ascultătorilor postului Radio 21. Astăzi realizează, împreună cu Mihai Morar, matinalul de pe Radio ZU,
lider naţional de audienţă pe acel segment orar, şi se împacă bine cu ... peştele.

Radio Zu este cel mai ascultat
post de radio în Bucureşti şi pe
segmentul urban, iar matinalul
pe care îl faci împreună cu Mihai
Morar e cel mai ascultat din
România. Care e secretul vostru?
Foarte mulţi ascultători se regăsesc
în noi şi apreciază, cred, faptul că
suntem naturali, normali, că în cabina
de radio ne comportăm aşa cum o
facem în viaţa de zi cu zi. La radio e
mult mai greu să aduni lume decât la
televizor. O voce nu are puterea unei
imagini, unui montaj, a unei mişcări
de cameră. La radio eşti mai mult tu,
cu spontaneitatea ta, cu vocea ta, fără
multe artificii.
E mai mult decât evident că
îţi place radioul mai mult decât

televiziunea…
N-aş fi atât de radical, dar e
cumva adevărat. Radioul e prima mea
dragoste, fac asta de la 20 de ani (n.r.
– Daniel Buzdugan a împlinit 38 de ani
anul acesta).
Cu ce te mai ocupi astăzi, în
afara matinalului de la Radio Zu?
Prezint foarte multe evenimente
în Bucureşti şi în ţară, petreceri de
firmă sau private. Am avut surpriza
să fiu invitat să prezint chiar majorate,
alături de Antonia, de Vunk, de colegul
Mihai Morar.
Toţi avem fetişurile noastre
culinare. Tu ce comanzi de regulă
într-un restaurant?
În 90 la sută din cazuri îmi iau
peşte. În ultima vreme, a devenit un

obicei. Din când în când mai comand
vită, pui sau, mai rar, carne de porc.
Încerci să duci un stil de viaţă
sănătos?
Da. Acum şapte ani, când am venit
în Bucureşti, mi-am dat peste cap stilul
de viaţă şi cel alimentar, ajungând să
iau în greutate vreo 10 kilograme.
Acum am grijă ce mănânc şi, de vreun
an şi ceva, m-am apucat şi de sport.
Îmi fac timp în programul meu şi de
patru ore de sport pe săptămână
pentru alergare şi înot.
Când mergi la părinţii tăi, la
Iaşi, cu ce mâncare te aşteaptă
întotdeauna mama ta?
Borşul de fasole cu ceapă şi
mămăliga rece e vedeta. Uneori, apare
şi tochitura moldovenească în tablou.

Iar vara, maică-mea face o tocăniţă de
ardei gras de te lingi pe degete.
Tu găteşti?
O mai fac şi eu din când în când.
Am acasă o oală din aia cu care poţi
găti la abur. Fac legume şi peşte, de
regulă. Acum ceva timp, am furat
o reţetă dintr-o piaţă din Madrid –
sparanghel la grătar. Se face foarte
simplu, mai pui ulei de măsline şi sare,
şi e absolut delicios.
Dacă ai fi bucătar-şef la City
Grill pentru o zi, cum ar arăta
specialitatea ta?
Aş face salate. Îmi place să fac
combinaţii, să inventez, să amestec
tot felul de gusturi. Apreciez
însă meniul organic pe care l-am
descoperit la City Grill.
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Noutăţi
GRUPUL
CITY GRILL
VĂ PREMIAZĂ
FIDELITATEA!
10% BONUS

Oricine a împlinit 18 ani poate deveni
deținător al cardului de fidelitate
OUT4FOOD, care poate fi folosit în
restaurantele aparţinând Grupului City
Grill şi a cărui perioadă de valabilitate este
nelimitată.
Pentru a obţine acest card trebuie
doar să-l cereți în oricare din locațiile
afiliate,
să
completaţi
formularul
alăturat sau cel pe care îl găsiţi la adresa
www.citygrill.ro. La fiecare achiziţie de
produse și servicii, în contul cardului
de loialitate va fi transferat, sub formă
de puncte, bonusul aferent acesteia,
calculat ca procent (10%) din valoarea
notei, cu condiţia prezentării cardului la
momentul plăţii.
Punctele astfel obţinute pot fi cheltuite
pentru a achita parţial sau integral un alt
produs achiziţionat ulterior din cadrul
locaţiilor afiliate în termen de 365 zile
calendaristice de la data acumulării
acestora.
Mai multe detalii pe www.citygrill.ro
Descarcă aplicațiile Out4Food și fii la
curent cu noutățile din grupul City Grill!

android

iOS
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Un Car de experienţă,
la Hanu’ Berarilor

CALITATE
OLANDEZĂ
la CITY GRILL

Din postura de director de restaurant la Caru’ cu bere, Cornel
Mihalaşcu a contribuit la succesul faimoasei locante din Centrul
Vechi al Bucureştiului. Astăzi, face acelaşi lucru la cele două Hanuri
ale Berarilor, Casa Soare şi Casa Elena Lupescu.
În 2006, după preluarea de
către Grupul City Grill, ai devenit
director de restaurant la Caru’ cu
bere, un loc cu o rezonanţă istorică
specială. Cum ai găsit atunci acel
local şi ce a însemnat drumul până
la restaurantul de astăzi, unul care
a câştigat mulţi clienți şi foarte
multe premii?
Cred că ştim cu toţii cum arăta
acest restaurant cu 10 ani în urmă.
Îţi era frică să intri în el. Am crezut în
acest proiect şi în potenţialul său, iar
asta a însemnat multă muncă, zile şi
nopţi întregi petrecute încercând să
găsesc soluţiile cele mai bune pentru
ca restaurantul să redevină emblema
Bucureştiului. Rezultatele nu au
apărut peste noapte. Totuşi, întrun an, acesta a început să crească,
devenind astăzi un punct de referinţă
pe harta oraşului.
Care sunt cele trei cuvinte-cheie
pe care le-ai ataşa unui restaurant
de succes?
Viziune, implicare şi urmărire,

continuitate. Le pot explica foarte
simplu: viziunea locului unde vrei să
poziţionezi restaurantul, anticipând
nevoile şi dorinţele clientului;
implicarea în orice problemă la nivelul
celui mai mic detaliu şi alocarea de
timp şi resurse; urmărirea oricărui
proces pe care îl lansezi.
La sfârşitul anului trecut s-a
deschis al doilea restaurant sub
brandul Hanu’ Berarilor, iar tu ai
devenit brand manager al celor
două restaurante, Casa Soare și
Casa Elena Lupescu. Ce ţi-ai propus
în această nouă calitate?
În primul rând, consolidarea celor
două echipe, unificarea procedurilor
în cele mai mici amănunte, o creştere
din două cifre pentru anul ce urmează,
consolidarea brand-ului.
Care sunt diferenţele dintre
cele două restaurante?
Nu există diferenţe din punct
de vedere al logisticii sau al
regulamentului interior, există doar
particularităţi. În schimb, aceste

particularităţi reprezintă provocarea.
Clientul nu trebuie să le sesizeze
atunci când ele se reflectă în procesul
tehnologic şi, oarecum, în servire.
Ce înseamnă clientul pentru
tine? Dar echipa pe care o conduci?
Ambele entităţi sunt extrem de
importante. Dacă nu ai o echipă
consolidată, nu vei putea satisface
nevoile clienţilor aşa cum trebuie.
Dacă la Caru’ cu bere aveam o singură
echipă de 200 de oameni, acum am
două echipe, ce însumează 250 de
angajați. Politica companiei pune pe
primul loc fix aceste aspecte, clientul
şi echipa. Zicala „Clientul nostru,
stăpânul nostru” nu este doar o
opţiune pentru mine.
Care e programul zilnic al unui
brand manager de restaurant? Ai
timp de o bere la masa de seară?
Ca orice început, şi acesta va fi
un pic dificil, necesitând implicarea
mea totală. O să am timp pentru o
bere, din când în când.
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Un nou
CITY CAFE
La începutul lunii noiembrie s-a
deschis a treia unitate sub brandul
City Cafe, la parterul clădirii City
Gate – Turnul de Sud, aflată în Piaţa
Presei Libere. Designul şi meniul noii
locante este similar celei aflate în
terminalul Schengen al Aeroportului
„Henri Coandă”, mixând produsele
de patiserie, cu sandwich-urile și
pizza, bazându-se pe conceptul de
mâncare proaspătă. Noul City Cafe
se adresează oamenilor cu un stil de
viaţă dinamic şi activ.

Noul trend legat de viaţa sănătoasă ne
îndeamnă să alegem acele alimente care întreţin
acest stil de viaţă. Unul dintre ele este carnea de
viţel, cu un conţinut scăzut de grăsimi, bogată
în proteine, vitamine şi minerale. Este unul
dintre produsele care se regăsesc întotdeauna
în alimentaţia sportivilor de top.
Carnea de mânzat pe care o puteţi consuma
în restaurantele City Grill este furnizată de
compania olandeză T. Boer & ZN, cea care
aprovizionează echipa naţională de fotbal
a Olandei la fiecare campionat european şi
mondial, dar şi Casa Regală din ţara lui Arjen
Robben. Înfiinţată încă din anul 1885, ca
afacere de familie, şi specializată pe procesarea
cărnii de viţel şi mânzat, aceasta operează
la nivel mondial, ca membru independent al
grupului Van Drie, exportând în peste 50 de
ţări din întreaga lume. T. Boer & ZN lucrează
exclusiv cu ferme olandeze atent selectate şi
monitorizate, ocupându-se de întregul proces,
de la asigurarea hranei la procesare, sub girul
Autorităţii Naţionale de Sănătate din Olanda şi
al Agenţiei de Garantare a Calităţii din aceeaşi
ţară, care confirmă absenţa hormonilor şi a
steroizilor din carne.
Vă așteptăm la City Grill Centrul Istoric
pentru a încerca cele mai bune grătare din
carne de vițel.

Mixerul
Multifuncţional

Pentru a prepara cafeaua perfectă e nevoie de
ştiinţă, dar şi de instrumentele potrivite. Din acest motiv,
Lavazza a dezvoltat Mixerul Multifuncţional, o ustensilă
care ajută experţii barista să prepare produsele într-un
timp mai scurt şi să servească preparate de o calitate
deosebită. Acesta beneficiază de o inovaţie, numită
„the emulsion wand“, care permite trecerea aburului
în băuturile calde chiar prin tija de mixare, devenind
astfel un aparat revoluţionar, care combină patru dintre
cele mai cunoscute funcţii: prepararea spumei de lapte,
a ciocolatei calde, mixarea frappé-ului şi funcţia de
shaker. Mixerul este nu doar multifuncţional, ci şi multidoză, permiţând prepararea a până la patru doze de
cafea simultan, evitând pierderile şi optimizând timpul
de preparare. Cu sistemul dedicat de control electronic,
mixerul este programat să se oprească automat la
sfârşitul fiecărui ciclu, ceea ce permite profesioniştilor să
îşi continue activităţile în timpul funcţionării mixerului.
Date de contact: www.bluecoffeservice.ro, office@
bluecoffeservice.ro, tel. 021 350 30 20
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MARTIN
WHITE
la Trattoria
Buongiorno
În urmă cu trei luni, Grupul City
Grill a făcut o achiziţie cu ştaif: unul
dintre cei mai renumiţi Chef-i din
România va colabora cu reţeaua
Trattoria Buongiorno. Aşa se face că,
începând din luna noiembrie, pe uşile
bucătăriilor acestor restaurante vor
ieşi reţete şi produse noi, inspirate
de experienţa şi priceperea acestui
Chef, plecat acum 15 ani din ţara lui
Jamie Oliver pentru a ateriza întrun Bucureşti care se străduia să
„guste” din deliciile apartenenţei la
Europa. Martin White, omul despre
care vorbesc, a fost unul dintre primii
Chef-i expaţi care au ales să lucreze
în ţara noastră, primii 10 ani aici
petrecându-i în poziţia de Executive
Chef pentru Athenee Palace Hilton,
singurul hotel de cinci stele la vremea
aceea. România l-a cucerit pe loc,
făcându-l să se stabilească aici, în
locul în care şi-a cunoscut viitoarea
soţie şi în care îşi creşte copiii. După
un intermezzo de doi ani la Sibiu, unde

a lucrat pentru Palace
Dumbrava Resort &
Spa, Martin s-a reîntors
în Capitală, unde s-a
ocupat de câteva restaurante cu
prestigiu – Casa Vernescu, Heritage,
Regent Casino. Printre clienţii care
s-au bucurat de talentul culinar al
lui Martin White se numără membrii
caselor regale care au vizitat România,
precum Prinţul Charles, Regele Harald
al V-lea şi Regina Sonja ai Norvegiei,
Regele Carl al XVI-lea Gustaf şi Regina
Silvia ai Suediei, politicieni de calibru,
ca George W. Bush sau Vladimir
Putin, şi muzicieni legendari, precum
componenţii formaţiei The Rolling
Stones. Ce vă putem spune noi
este faptul că nimeni nu s-a ridicat
dezamăgit de la masă. Dimpotrivă.
Lucru care vi se poate întâmpla şi
dumneavoastră dacă treceţi pragul
unui Restaurant Trattoria Buongiorno,
pentru a vă bucura de plăcerea
oferită de o delicioasă porţie de Vitello
Tonnato, Ossobucco alla Milanese sau
Saltimbocca alla Romana, pregătită
sub supravegherea expertă a lui
Martin, începând din noiembrie.

Caru’ cu bere,
de la legendă
la realitate

Exteriorul
clădirii
care
adăposteşte astăzi restaurantul
nu a fost modificat de-a lungul
timpului, spre deosebire de
interior, care a suferit mai multe
intervenţii. După rechiziţionarea
şi preluarea de către statul
comunist,
picturile
murale
originale au fost acoperite
cu execuţii lipsite de valoare
artistică, în încercarea regimului
de a cenzura scenele inspirate din
viaţa nobiliară, dar şi cele 48 de
embleme reprezentând însemne
militare româneşti. Din fericire,
răul a fost reparat, mare parte
din frescele realizate în perioada
interbelică
fiind
restaurate
între 1983 şi 1988, cu sprijinul
Ministerului Culturii. Intervenţiile

s-au efectuat pe baza unui
proiect general de consolidare
şi restaurare coordonat de
arhitectul Ion Barabaş. Lucrările
de artă decorativă, conduse de
pictorul restaurator Gheorghe
Nicolae „Jack”, au solicitat la
maximum echipa de specialişti
din care făceau parte artiştii
Ştefan Câlţia, Sorin Ilfoveanu şi
Mihai Buculei. Au fost consultaţi
ingineri chimişti specializaţi în
produse ceramice, alături de
experţi în tehnologia prelucrării
fierului forjat şi a metalelor
neferoase.
Text redactat în colaborare cu
Ing. Niculae Mircea, copropietarul
clădirii.

Pegasul a fost
b i ci cl e t a
co p i l ă r i e i
mai multor
generaţii.
Asta o face
să fie specială.

Noul Pegas are la bază mai multe idei care au rezultat în urma unui proces
de documentare şi brainstorming al echipei noastre. În primul rând, porneşte de
la întrebarea „Cum ar fi arătat un model Pegas în 2012, dacă producţia nu s-ar
fi întrerupt?“ Ultimul model de Pegas fabricat la Zărneşti a fost un BMX roz, aşa
că mulţi dintre tradiţionaliştii care şi-ar fi dorit o copie a modelului de succes din
anii ’70 ar fi rămas surprinşi să afle că nimeni nu vrea reproduceri fidele şi că
tehnologia şi aşteptările publicului evoluează. O a doua idee este că generaţia
care a copilărit cu Pegas a crescut în înălţime şi greutate (unii chiar au 2 metri şi
120 de kg) şi că acum ne adresăm unui public între 25-45 de ani, şi nu unor copii
(deşi Pegas este elixirul tinereţii sau acea mandala care te transpune instant la
vârsta de aur). Astfel că am înălţat Pegas-ul cu şa lungă de la roţi de 20’ la roţi
de 26’.
Aşadar, noul Pegas are un look retro-cool, păstrându-se elemente definitorii
cum ar fi coarnele lungi, şaua lungă, anumite linii ale cadrului, pedale, frână
torpedo etc, dar nu este o copie a vreunui model, ci, mai degrabă, un tablou
postmodern al Pegas-ului filtrat prin evoluţia tehnologică a ultimilor 40 de ani şi
prin creativitatea echipei noastre de design şi proiectare.
Sezonul viitor ne propunem să scoatem cel puţin trei modele, printre care
şi o pliabilă şi o cursieră urbană. Vrem să ieşim cu minimum 2000 de biciclete,
pe care să le distribuim în toată ţara, dar şi în marile oraşe din Europa, unde am
avut cereri şi chiar propuneri de colaborare.
City Grill va susține inițiativele Pegas, prima fiind organizarea unui tur
al orașului București pe biciclete Pegas. Detalii puteți obține accesând www.
bicicletapegas.ro sau la telefon 021 313 75 09.

Conu’ Fănică
te invită la
Hanu’ Berarilor
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SIBIU:

Bãtrânul oras
din inima tãrii
Departe de
ritmul nestăpânit
al Bucureştiului,
undeva în inima
Transilvaniei,
se află un
oraş pe care
documentele
istorice îl
amintesc încă
din anul 1366.
Pe atunci,
se numea
Hermannstadt.

Bancuri pe gustul tau!
-Ce ai în sticla aia?
-Apă. De ce întrebi?
-Credeam ca ai ceva de băut…
O blondă comandă o pizza…
Ospătarul: În câte felii s-o tai? În 6 sau în 12?
Blonda: În 6! 12 felii n-aș putea mânca niciodată!

Se spune că, demult, un cizmar
sas pe nume Hermann i-a cerut
unui boier atâta pământ cât să
întemeieze un târg. Acesta din
urmă i-a spus că îi va da cât poate
să cuprindă una dintre pieile de
bivol pe care cizmarul le folosea
pentru croirea încălţămintei. După
ce a chibzuit, Hermann a luat pielea
şi a tăiat-o în fire subţiri, cu care a
înconjurat pământul pe care urma
să stea viitorul târg. Boierul a fost
nevoit să-şi respecte cuvântul dat
şi aşa a apărut în acel loc un oraş.
Oraşul lui Hermann. Sibiul de astăzi.
Acum cinci ani, fostul târg ridicat

de cizmar devenea primul oraş
al României care primea titlul de
Capitală Culturală Europeană. Urbea
pe care prestigioasă revistă Forbes
o aşeza pe locul al optulea între
„cele mai idilice spaţii de locuit ale
lumii” primea, astfel, o distincţie pe
care cele câteva secole de existenţă
înfloritoare o meritau cu prisosinţă.
Situată în centrul geografic al ţării
noastre, pe râul Cibin – de altfel,
prima atestare documentară a unei
localităţi numite Cibinium, aflată
în arhiva Vaticanului, vine din anul
1191 –, fosta cetate medievală, care
conservă cu graţie amintirea tuturor

epocilor prin care a trecut, respiră şi
astăzi un aer special într-o Românie
a extremelor, profund afectată
de anii dureroşi ai comunismului.
O plimbare la pas prin târgul
cizmarului Hermann îl transportă
pe călătorul curios prin labirintul
străduţelor pietruite, mărginite de
imemoriale case din piatră, de pe
ale căror acoperişuri te privesc ochii
mereu deschişi ai lucarnelor. De
deasupra lor, veghează semeţele
turnuri ale bătrânelor bresle şi
turlele bisericilor diverselor culte,
dominate
de
impresionanta
Catedrală Evenghelică. Amestecul

Calitate pentru clientul nostru

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
Şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 44A
0721 33.37.42 / 021 310.69.79
City Grill America House
Şos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8
0729 64.26.42 / 021 311.74.50

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
Trattoria Buongiorno
City Cafe City Gate
Terminal Schengen
Clădirea CITY GATE,Turnul de Sud, Aeroportul Internațional
P-ța. Presei Libere nr. 3-5
Henri Coandă
0735 00.78.90
0730 19.91.50

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

Contact: Cristi Bazac
cristi.bazac@citygrill.ro
Grupul City Grill caută furnizori
de produse alimentare.
Contact: Paul Iftode
paul.iftode@citygrill.ro

Any.DO
Într-o listă nesfârşită de
aplicaţii de mobil de tip „task
manager”, Any.Do, softwareul dezvoltat iniţial pentru
Android de aceeaşi echipă care
a construit Taskos, face un pas
în faţă prin eleganţă şi utilitate.
Cu versiuni pentru IOS şi
Chrome lansate în vara acestui
an, aplicaţia beneficiază de
o interfaţă intuitivă şi are
abilitatea de a se sincroniza
cu uşurinţă cu majoritatea
serviciilor online pe care
utilizatorul le foloseşte.

ISO 22000
Este un standard internaţional,
elaborat pentru a asigura securitatea
lanţurilor alimentare pe plan mondial,
fiind, totodată, dovada respectului
pentru consumatorul direct al
produselor alimentare. Se aplică tuturor
societăţilor din domeniul alimentar,
indiferent de mărimea şi complexitatea
lor, care doresc să implementeze un
sistem care să ofere premisele obţinerii
unor produse alimentare sigure în
vederea creşterii încrederii între clienţi,
furnizori şi autorităţile de supraveghere.

Adresele locaţiilor din programul Out4Food
Trattoria
City cafE
City grill
Buongiorno
City Grill Primăverii
City Cafe Charles de Gaulle

Grupul City Grill caută locații cu potențial
pentru deschiderea de noi restaurante.

Aplicaţia lunii

Brandul City Grill este deţinătorul a două
sisteme de management integrat ISO/
HACCP. Ce înseamnă acestea?
ISO 9001
Este un standard internaţional
care specifică cerinţele unui sistem de
management al calităţii pentru orice
societate comercială, având ca scop
creşterea satisfacţiei clienţilor. Acest
sistem se aplică tuturor societăţilor din
diferite domenii de activitate, indiferent
de mărimea şi complexitatea lor, care
doresc să demonstreze abilităţile de
a furniza, cu consecvenţă, produse
(servicii) de calitate, precum şi celor
care doresc să îşi îmbunătăţească
performanţele şi competitivitatea pe
piaţa naţională şi internațională.

de arhitecturi gotice, renascentiste
şi baroce construiesc un tablou care
vorbeşte despre un traseu sincron
cu al Europei. Istoria acestui spaţiu,
impecabil conservată în atmosfera
liniştită a Transilvaniei sau în multele
muzee ale oraşului, împreună cu
avalanşa anuală a unor festivaluri
importante – Sibiu Jazz Festival,
ASTRA Film Festival, Festivalul
Internaţional de Teatru, ARTmania,
ediţia sibiană a TIFF-ului, Festivalul
Medieval „Cetăţi Transilvane” – fac
din Sibiu o pasăre rară în itinerariul
turistic şi cultural românesc.

Un popă catolic intră într-o vineri într-un
restaurant și zice către chelner:
-Fiule aveți balenă?
-Nu, părinte.
-Nici rechin sau focă?
-Nu, părinte.
-Atunci dă-mi un cotlet de porc în sânge și…
Dumnezeu mi-e martor că am vrut să mănânc
pește.

Trattoria Buongiorno Primăverii
Str Herăstrău nr. 2, colț cu Bd. Primăverii,
0734 40.61.07

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 00.80.05

Caru’ cu Bere
Centrul Istoric
Strada Stavropoleos, nr. 5
0726 28.23.73 / 021 313.75.60

Contact Publicitate
Out4food este o
publicație trimestrială
distribuită gratuit în toată
rețeaua grupului City Grill,
însumând 15 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.

urmăreşte-ne pe Facebook
www.facebook.com/trattoriabuongiorno
www.facebook.com/carucubere
www.facebook.com/hanuberarilor
www.facebook.com/citygrillro

