
Nr. 30         iunie           2018

Exemplar gratuit distribuit exclusiv în restaurantele afiliate

City Grill Kids
Un univers pentru cei mici

Pescăruș - A scris
și scrie istorie

Hanu’ Berarilor
se reinventează
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la 14 ani de la prima comandă
populația României și a Ungariei la un loc. E 
drept că, între timp, City Grill Grup a ajuns la 19 
restaurante grupate în șapte branduri răspândite 
în tot Bucureștiul, în care zilnic intră peste 12.000 
de oaspeți.
 De atunci a trecut multă apă pe Dâmbovița, 
iar noi am turnat de milioane de ori în halbe. De 
fapt uitându-ne prin hârtii, am constatat că am fi 
putut să umplem nu mai puțin de 65 de piscine 
olimpice cu toată berea pe care am servit-o în toți 
acești ani. Și dacă spui bere, automat te gândești 
la mici și cârnați. Am căutat din nou prin hârtiile cu 

precis, faimosul TripAdvisor, site-ul pe care intri 
mereu atunci când te duci într-o țară străină și 
vrei să îți faci o idee despre cum sunt hotelurile, 
restaurantele, ce e de văzut și ce să faci în orașul 
pe care urmează să-l vizitezi. Ni se umple sufletul 
de mândrie și bucurie când vedem că la nivel 
național restaurantul Caru’ cu bere are cele mai 
multe review-uri pe TripAdvisor: peste 11.000. 
Lumea vine la Car, mănâncă, bea, dansează și pe 
urmă scoate telefonul și îți lasă impresiile, la fel 
cum, în trecut, oamenii își descriau experiențele în 
cartea de oaspeți de la intrare.
 O să ziceți „dar lasă, că nu or scrie chiar toți 
de bine”. Așa e, ar fi fost și culmea să nu aibă 
nimeni ceva de comentat, nicio remarcă de făcut. 
Noi, unii, ne bucurăm să primim și genul ăsta de 
observații. Până la urmă, lucrurile astea ne ajută 
să îmbunătățim treburile la Caru’ cu bere. Dar ai să 
vezi, dacă vei intra pe TripAdvisor, că majoritatea 

 Anul acesta împlinim 14 ani de când primul 
client a intrat pe ușa primului nostru restaurant 
– City Grill Primăverii. Era într-o zi de sâmbătă, 
iar noi eram destul de emoționați, dar pregătiți 
cu tot ce trebuie: frigiderele pline, plitele încinse, 
berea la rece. Și se pare că am făcut o impresie 
bună pentru că din acea zi ne-au trecut pragul 
nu mai puțin de 29.000.000 de clienți, cam cât 

 Plimbă-te câteva minute prin centrul 
Bucureștiului, în special în acele perioade din an în 
care orașul e plin de turiști străini, și la un moment 
dat, unul dintre ei o să te oprească să te întrebe 
„Excuse me, can you tell me where is Caru’ cu 
bere?” Nu te minuna că s-a auzit de Caru’ cu bere 
peste mări și țări – faima unui restaurant vechi de 
peste 135 de ani, cu o arhitectură impresionantă, o 
istorie pe cât de frumoasă, pe atât de tumultoasă 
și cu un meniu care a luat tot ce e mai bun din 
bucătăria românească și din spiritul bucureștean, 
nu avea cum să nu depășească granițele țării.
 Dar sigur că locul din care cei mai mulți 
turiști află de Caru’ cu bere este internetul. Mai 

vânzări și am constatat că, fără să ne propunem 
asta, am intrat în concurență serioasă cu NASA: 
toți cârnații pe care i-am servit, puși cap la cap, 
măsoară de două ori și jumătate distanța până la 
Lună, micii ne-ar fi ajuns să înconjurăm Pâmântul 
de două ori, iar cantitatea totală de ciolane de 
porc este aproximativ egală cu greutatea rachetei 
lui Elon Musk. Felicitări colectivului de cercetători 
din bucătăriile City Grill!
 Chiar dacă nu avem, totuși, nicio intenție să 
ieșim în spațiu prea curând, investiția în tehnologie 
a fost mereu pe agenda noastră. De la acea primă 
comandă din 2004 notată (cum altfel?) cu pixul 
pe carnet, lucrurile s-au schimbat total. Astăzi 
avem propria noastră aplicație, Out4food, care 
oferă metode de plată alternative a consumației, 
astfel încât să nu mai ai nevoie de portofel, 
acordă discounturi și vouchere lunare și ne ajută 
să comunicăm în timp real cu fiecare dintre cei 
90.000 de clienți care au un cont activ.
 Dar, cel mai important lucru care stă în spatele 
tuturor realizărilor noastre este plăcerea de a 
găti cu prietenie pentru voi, cei care ne treceți 
pragul zilnic. Aceasta este cea mai importantă 
misiune a noastră și ne dorim ca în fiecare zi să 
fim mai buni. Suntem 1.350 de oameni și fiecare 
dintre noi crede în acest lucru. Vă mulțumim că 
ne sunteți alături!

covârșitoare a celor care ne cadorisesc cu o 
recenzie ne spun cât de bine s-au simțit în 
Stavropoleos nr. 5. Fie că au încercat un preparat 
nou care i-a uns pe suflet, fie că au comandat unul 
dintre felurile de tradiție de la Car, fie că au luat 
parte la un program artistic de le-a tresăltat inima 
sau au fost serviți de un ospătar din cale-afară 
de binevoitor, oamenii spun pe TripAdvisor în 
română, engleză, franceză sau în cine mai știe ce 
limbă a pământului, că restaurantul Caru’ cu bere 
este cu adevărat un loc de neratat în București.
 Păi și să te mai miri că te întreabă lumea pe 
stradă unde e Caru’ cu bere?

Caru’ cu bere
Dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti

City Grill
CEI

Mada, Nico si ceilalti 1350 de colegi 
îti multumesc pentru
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Cununa lui Manuc 

Cât timp

Supă cremă de varză roșie cu brânză

 City Grill a creat pentru cei mici un întreg 
univers cu activități distractive și tehnici de 
învățare non-formală. S-a pornit cu ateliere 
tematice în restaurantele Grupului, s-a continuat 
cu spectacole de teatru și s-a ajuns la un proiect 
amplu, numit generic, City Grill Kids, proiect 
integrat în platforma blog.out4food.ro. Aici, copiii 
vor fi impulsionați să-și dea frâu liber imaginației 
și să participe la activitățile gândite special pentru 
ei,  menite să le stârnească picilor curiozitatea 
într-un mod amuzant, să-i ajute la însușirea de 
noi cunoștințe și să le dezvolte creativitatea și 
încrederea în ei înșiși. 
 Proiectul online de debut al platformei City 
Grill Kids va fi lansat în luna iulie și se numește 
„Istoria celor mari, desenată de cei mici” și îi invită 
pe copiii împărțiți pe două categorii de vârstă (6-
10 ani; 11-14 ani) să descrie prin desene câteva 
dintre cele mai importante momente istorice din 
ultima sută de ani.  
 Astfel, pentru categoria 6-10 ani, cei mici pot 
desena momentul Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918, Inaugurarea Muzeului Național al Satului 
„Dimitrie Gusti” și încoronarea Regelui Ferdinand 
și a Reginei Maria, din data de 15 octombrie 1922. 
 Copiii cu vârstele cuprinse între 11 și 14 ani 
pot alege să deseneze Palatul Telefoanelor, 
la inaugurarea sa din 23 aprilie 1934, a doua 
încoronare a Regelui Mihai din 6 septembrie 1940 
și construirea primului prototip de elicopter, de 
către Traian Vuia în anul 1918. 
 Fiecare eveniment ales conține și o scurtă 
descriere istorică, încadrată în context. Astfel, 
pe de o parte, copiii primesc hint-uri despre ce ar 
trebui să conțină desenele lor, și pe de altă parte, 
asimilează informații relevante despre istoria 
României.  
 Și pentru că City Grill încurajează deopotrivă 
antrenamentul mental și fizic pentru cei mici, 
premiile sunt și ele pe măsură. Locul I este 
premiat cu un voucher pentru achiziționarea 
unei biciclete Pegas în valoare de 1.200 lei și un 
voucher de 1.000 pct. Out4Food (1 pct. = 1 leu) 
pentru aniversarea zilei de naștere în oricare 
restaurant din Grup, locul doi este premiat cu 
un voucher de 1.000 lei pentru achiziționarea 
unei biciclete Pegas și un abonament de 1 an 
la Cinema Băneasa, în vreme ce locul trei va 
fi premiat cu un voucher de 800 lei pentru 
achiziționarea unei biciclete Pegas și un voucher 
de 8 lecții de înot la World Class. 
 Urmăriți-ne pe facebook si pe blogul 
Out4Food pentru mai multe detalii. În curând 
începe competiția.

 Varza și usturoiul se toacă și se pun la călit în 
ulei de floarea soarelui într-o oală medie.
 Se gătesc pentru circa 10 minute la foc mediu, 
se adaugă zahărul brun, boabele de piper roșu și 
negru, cuișoarele, chimenul și se pune apă cât să 
acopere compoziția. Se acoperă cu un capac și 
se lasă aproximativ 15-20 minute până se înmoaie 
varza. Când varza devine moale se adaugă 
laptele și se mai lasă circa 10 minute.
 Se blendează compoziția, se trece printr-o sită 
fină, apoi se adaugă smântâna lichidă de cocos.
 Se obține gustul final adăugând sare și piper.
 Se servește cu bucăți de brânză cedar și 
mozzarella, iar în momentul servirii se adaugă 
câteva picături de ulei de măsline.
 Se poate servi atât caldă, cât și rece.

Ingrediente
• varză roșie - 500 gr
• usturoi verde - 60 gr 

(3 fire)
• chimen - 1 linguriță
• piper roșu - 1 gr  

(8 boabe)
• piper negru - 1 gr  

(8 boabe)
• cuișoare - 4 buc.
• zahăr brun (melasă) - 

1 lingură

• lapte - 200 ml
• smântână lichidă de 

cocos - 250 ml
• sare, piper
• brânză cedar - 60 gr
• brânză mozzarella 

ciliegine - 60 gr  
(3 buc.)

• - ulei de măsline -  
5 ml

by Chef Dan ȚonescuRețetă

 La City Cafe City Gate, în trei-patru minute 
din momentul comenzii, te poți bucura de-acum 
de unul dintre noile feluri de mâncare gustoase, 
gătite la abur, cu o tehnologie inovatoare.
 Noul nostru steamer, un cuptor de ultimă 
generație care coace la aburi, gătește rapid 
și sănătos, păstrând aspectul apetisant al 
legumelor și al cărnii, dar și mai important, 
nutrienții valoroși care se pierd de obicei prin 
metodele de preparare tradiționale. Pentru 
a scurta la maximum timpul de așteptare, 

caserolele cu ingredientele proaspete ale fiecărui 
fel de mâncare sunt pregătite din timp și așezate 
în vitrina de unde le poți alege pe loc.
 Datorită modului inovator în care sunt 
gătite, delicioasele supe creme de mazăre și de 
leguminoase, pastele vegetariene, cu somon, cu 
pui și Bolognese, peștele, carnea și garniturile 
de legume își păstrează nealterat conținutul de 
minerale și vitamine.
 Încearcă noile preparate gătite la aburi, la 
City Cafe City Gate! 

 Manuc s-a prăpădit cu vreo sută de ani înainte ca România 
să devină o țară, dar tot timpul vieții sale a înțeles mai bine 
ca nimeni spiritul românesc a cărui vechime nu se poate 
măsura în centenare, ci în milenii. Tocmai din această pricină, 
Manuc a adus pe mesele mușteriilor, în primăvara lui 1815, 
o piesă măcelărească uimitoare. Inițial a numit-o “Cotlete 
a la Costache”, după calfa de măcelar ce a născocit-o, un 
băiețandru din Bariera Oborului, Costache Suru, care lucra în 
măcelăria lui Hagi Bei, cam bețiv, dar foarte iscusit. Cu timpul 
însă, mesenii au numit-o Cununa lui Manuc, căci văzută din 
depărtare cum vine spre masă pusă pe tipsie, arăta ca o 
cunună de împărat. 
 Revenind la piesa în sine, trebuie spus că e compusă 
din aproape două kile de cotlete netăiate între ele și, așa 
cum însuși Manuc spunea, întoarse pe dos. Când Hagi Bei 
i-a arătat lui Manuc isprava băiețandrului, acesta a privit-o 
cumpătat, iar apoi umblă vorba c-ar fi zis – „Asta piesă pentru 
român măi, ca să aibă ce-mpărți.”
 După aproape 210 de ani, am redescoperit rețeta în 
arhiva Hanului și am readus Cununa lui Manuc pe mesele 
bucureștenilor. Ca să aibă ce împărți.

210 de ani de gastronomie și un Centenar.

City GrillKids
Un univers pentru cei mici

trebuie să aștepți pentru
o masă sănătoasă?



Trattoria Buongiorno

 Să fie de vină parcul sau poate 
să fie de vină lacul... ceva din ADN-
ul Pescărușului îl face să caute 
mereu modernitatea izvorâtă din 
tradiție. Așa se face că în primă-
vara aceasta s-a primenit cu o ame-
najare interioară nouă, cu un Chef 
nou și evident cu un nou meniu. 
 Celebrul arhitect și designer, 
Mihai Popescu, a acceptat provo-
carea de a regândi spațiul interi-
or al restaurantului. Plecând de 
la conceptul fondator al locației, 
acela de bucătărie bucureșteană, 
acesta a reinterpretat prin ame-
najare atmosfera unei sufragerii 
bucureștene. O sufragerie atempo-
rală, un loc de masă și petreceri din 
casele cu ștaif ale capitalei, un loc 

 Ingredientele alese cu grijă în 
bucătăriile Trattoria Buongiorno te 
duc cu gândul la minunata Italie, 
țara deliciilor mereu proaspete. Fie 
că vorbim de pizza cu topping bo-
gat, de pastele al dente, de apreci-
atele midii ori de celebrul tiramisu, 
gustul e tot ce contează. Și cum 
să-l obții altfel, dacă nu cu cele mai 
bune ingrediente făcute chiar de 
italieni? 
 Începem cu sosul de roșii Cirio. 
Povestea lui a început în 1836 în 
Asti, Italia, unde Francesco Cirio, 
dorind să-și extindă plantațiile de 
cereale, a început să cultive to-
mate în sudul țării. Tot Cirio, în 1912, 
a inventat celebra Pizza Margheri-
ta pe care i-a dedicat-o reginei Ital-
iei. Astăzi, sosul Cirio însoțește cu 
aroma sa profundă felurite prepa-
rate, de la pizza, ratatouille, lasa-
gna, paste, până la supa cremă de 
roșii și midii. 
 Mozzarella Galbani, următorul 
ingredient pe care îl regăsiți la Trat-

confortabil, cu o eleganță intimă și 
deschidere spre conversație. Piesa 
centrală a amenajării este reinter-
pretarea candelabrului original al 
restaurantului prin descompunere. 
Senzația de infinitate și magic este 
extrem de prezentă punând, ast-
fel, în valoare istoria și încărcătura 
emoțională a spațiului. Combinarea 
elementelor moderne de mobilier 
cu piese antice și autentice oferă 
valoare contextului și reprezintă o 
invitație la imaginație.  
 Tot o provocare a acceptat și 
nu mai puțin celebrul Chef Henrik 
Sebok atunci când a preluat timo-
na bucătăriei de la Pescăruș. Noul 
meniu este un compendium de 
creativitate și tehnică culinară iz-

toria Buongiorno, se mândrește cu 
titlul de “cea mai renumită brânză 
din lume”. Prima producție a fost 
lansată în 1882 de Davide Galba-
ni și fiul său Egidio și s-a remarcat 
prin gustul proaspăt de lapte, tex-
tura moale și delicată și o ușoară 
aciditate. Bogată în aminoacizi, vi-
tamine și acizi grași, benefici pent-
ru sistemul nostru imunitar, se po-
trivește perfect cu aroma roșiilor, 
a uleiului de măsline și a frunzelor 
proaspete de busuioc. 
 Trecem la nelipsitul prosciutto 
san Daniele, provenit din regiunea 
Friuli-Venezia Giulia. Preparat cu 
sare marină, are o culoare mai în-
chisă, un gust ușor dulce și un 
parfum deosebit, ușor recognos-
cibil. Se consumă ca atare, alături 
de pepene galben, măsline verzi, 
roșii uscate și parmezan sau ca 
topping pe pizza, pentru un gust 
autentic italian.
 Am ajuns la parmezanul al Reg-
giano, care ne învăluie cu o puter-

vorâte din obiceiurile gastronomice 
contemporane ale bucureștenilor. 
Remarcabilă este știința Chef-ului 
de a combina arome și ingrediente 
din întreaga lume cu produse locale 
iconice, reușind, astfel, să dea noilor 
preparate o personalitate unică ce 
înglobează în fiecare îmbucătură o 
adevărată plimbare printr-o cultură 
gastronomică incredibilă. În centrul 
universului noului meniu se află, 
evident, peștele, dar un motiv înte-
meiat de a lua masa la Pescăruș îl 
constituie în egală măsură și aper-
itivele, salatele sau excepționalele 
produse din carne.  
 Noul Pescăruș este o invitație la 
respiro, la răsfăț, la redescoperire. 

nică aromă fructată și o textură 
granulată. Își are originea în se-
colul al XII-lea și este cunoscut în 
lume pentru procesul de maturare 
îndelungat, de minim 12 luni. Când 
se apropie de 24 de luni, apare 
și gustul intens, complex și ușor 
sărat. De la pizza și paste până 
la salate și risotto, parmezanul al 
Reggiano se împletește minunat 
cu celelalte ingrediente specifice 
bucătăriei italiene. 
 Pastele la Trattoria Buongiorno 
sunt de la Molisano și au o tradiție 
de mai bine de 100 de ani. Produse 
din ingrediente atent controlate și 
selecționate, conțin peste 14% pro-
teină, ceea ce le oferă o elasticitate 
mai mare și astfel, nu se mai lipesc 
în timpul preparării. 
 Încheiem povestea acestor ce-
lebre ingrediente cu o invitație la 
Trattoria Buongiorno, pentru a le 
descoperi în rețetele de bază și a vă 
delecta cu gustul autentic italian.
 Poftă bună!

Cele mai bune ingrediente italienești sunt la 

a scris și scrie istorie.
Pescăruș 
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Hanu’ Berarilor

Marea Unire în bucate partea a II-a

 În general, cele mai greu de fă-
cut lucruri din lume sunt cele simple. 
Unul dintre cei mai mari bucătari ai 
lumii spunea că cel mai complicat lu-
cru în bucătărie este să faci un ou 
prăjit perfect. 
 Hanu’ Berarilor a acceptat 
provocarea de a îmbrățișa simpli-
tatea. Frumusețea unor gusturi an-
cestrale aduse în prezent. Aceasta 
este cauza pentru care nu veți găsi 
în noua poveste o referire la bucătar. 
Măcelaru’, Brutaru’ și Beraru’ sunt 
eroii noii abordări a Hanului - aceea 
de berărie gastronomică. Din cele 
mai bune materii prime gătite sim-
plu s-a născut noul meniu din care 
orice produs pe care îl veți comanda 
va fi o bucurie. 
 Măcelaru’ este personajul din 
spatele Capitolului “Măcelărești” 
din meniu, o colecție de cărnuri cu 
tăieturi rare sau clasice, de cea mai 
bună calitate, gătite simplu pentru 
perfecțiunea gustului. Pentru acest 
lucru folosim grătare Josper pe căr-
buni obținuți din lemn sau cuptoare 
cu timp de gătire îndelungat. Vă veți 
bucura de, probabil, cea mai bună 
selecție de cârnați din România și 
veți fi surprinși de piese unice ca 

 Pentru a face pastele perfecte, 
adăugați sare înainte de a le pune în 
apa fierbinte, lucru esențial pentru 
aromatizarea pastelor. Folosiți apa 
în care pastele și-au lăsat amidonul 
pentru sos.

 Folosiți același vin, alb sau roșu, 
pe care l-ați ales să însoțească 
pastele gătite acasă, și la preparar-
ea sosului.

umărul de vită sau rasolul de miel. 
 Din brutărie, Brutaru’ zămis-
lește o  gamă de pâine excepțion-
ală – de la cea tradițională la ba-
gheta franțuzească sau felurite 
sortimente frământate cu maia. Ca 
pe vremuri, cu talent și pasiune. 
 Fiecare preparat din meniu este 
gândit să fie un bun companion al 
berii pentru că, da, putem spune 
că este prima berărie gastronomică 
a țării. Beraru’ e cel care făurește 
Berea casei, dar și selecția de beri 
naționale demne de Han. 
 Un alt lucru remarcabil care ar 
trebui să vă facă să treceți pragul 
Hanului Berarilor este Marele Mic 

 Uleiul de măsline este o necesi-
tate când vine vorba de gătitul în 
stil Italian și este obligatoriu să fie 
de calitate superioară pentru a da 
savoare preparatelor.

ată este cea de pasăre, urmată de 
pește. Specific zonei este carnea 
tocată, luată din Orient, de unde 
vin sarmalele, micii sau chiftelele, 
adoptate și transformate pe gustul 
nostru. Tot din Orient au ajuns aici, 
în special în Dobrogea, plăcintele cu 
foietaje subțiri, sărate, cu carne sau 
brânză, ori însiropate.
 În Moldova, întâlnim mâncăruri 
elaborate, fără economie la ingredi-
ente, cu metode de gătit complexe, 
întinse pe parcursul mai multor zile, 
în special în cazul preparatelor ”de 
sărbătoare”. Ciorbele sunt acrite cu 
borș și drese cu ou și smântână. Din 
nou, bucătăria turcească a avut o 
puternică influență, dar alături de 

bucătăria italiană
by Chef Ciprian Nicolescu

 Dintre zonele istorice care 
formează astăzi România, Tran-
silvania are cea mai eterogenă 
bucătărie. Aici, de-a lungul istoriei, 
s-au amestecat gusturile românilor 
cu cele ale ungurilor și ale sașilor, 
ducând la un mozaic culinar unic în 
lume. Transilvania este tărâmul căr-
nurilor de porc afumate, al slanei și 
al jumărilor, al ciorbelor cu tarhon, 
al tocanelor cu sosuri groase și al 
plăcintelor consistente.
 În Muntenia, bucătăria este mai 
lejeră, cu multe legume. Plăcerea 
de a consuma vegetale vine de la 
romani și continuă cu influența ex-
ercitată de sârbi și bulgari, mari cul-
tivatori de legume. Carnea prefer-

ea, au existat schimburi importante 
și cu bucătăriile popoarelor slave 
vecine, în special cu ucrainenii, de la 
care am împrumutat pasiunea pen-
tru plăcinte. La acest capitol, Moldo-
va are cel mai bogat meniu.
 În ciuda tuturor acestor nuanțe 
regionale, bucătăria românilor ex-
primă totuși o unitate a aromelor 
și gusturilor. Născute din izvoare 
diferite, feluritele mâncăruri au fost 
împrumutate între provincii, mai cu 
seamă după Marea Unire de acum 
100 de ani. Și așa s-a format acel 
gust greu de definit în cuvinte, dar 
pe care îl recunoaștem ca fiind al 
nostru, al românilor.

Dejun. În sfârșit Bucureștiul are un 
loc în care micul dejun este luat în 
serios. Ouă cu jumări, omlete cu 
brânză de capră, ouă amestecate 
cu cârnați, frigănele, cozonac cu 
lapte sunt dovada faptului că cine 
mănâncă bine dimineața ajunge și 
la berea de seară.  
 Și acesta este doar începutul 
noii povești a Hanului cu o preocu-
pare continuă pentru găsirea celor 
mai bune surse de materii prime, 
astfel încât fiecare vizită să devină 
o sărbătoare. Bucureștiul are multe 
pub-uri, câteva berării și o singură 
Berărie Gastronomică Națională. 
Bine ați venit la Hanu’ Berarilor.

 Cele mai multe feluri de mân-
care italienească au brânza ca in-
gredient principal. O alternativă 
perfectă la parmezanul obișnuit 
este brânza Romano.

se reinventează

Bucătăria provinciilor românești

Trucuri din 
Gătiți pastele perfecte

Vinul nu este doar pentru 
a acompania preparatul

Folosiți ulei de măsline 
de cea mai bună calitate

Alegerea brânzei potrivite

Până acum un secol, fiecare dintre cele trei mari provincii istorice românești erau 
sub administrații diferite, cu influențe diferite care se mai păstrează chiar și astăzi.

Telefonul consumatorului

Contact Publicitate
Out4food este o publicație 
trimestrială, distribuită gratuit în 
toată rețeaua Grupului City Grill, 
însumând 19 restaurante și un trafic 
zilnic de peste 12.000 de clienți.

marketing@citygrill.ro

0731 491 849 
office@citygrill.ro
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