
Performanță și inspirație cu
Valeria Răcilă van Groningen

 De la bun început, Caru’ cu bere a fost construit să hrănească 
nu doar trupul, ci și spiritul. Gusturile în materie de mâncăruri se mai 
schimbă, băuturile, slavă Domnului, sunt cam aceleași peste tot, dar ce 
dă cu adevărat unicitatea unui loc e acel ceva pe care-l trăiești acolo și 
care rămâne cu tine mult timp după ce l-ai părăsit. 
 Și că veni vorba de asta, am vrea să-ți povestim mai multe despre 
arhitectura Carului cu bere, pe care o savurează privirile și aparatele de 
fotografiat ale celor care ne calcă pragul cel puțin la fel de mult precum 
sunt savurate preparatele de pe masă. 
 Întreaga construcție a fost inaugurată în 1899, într-o perioadă în 
care, în general, Bucureștiul se schimba cu viteza luminii. Și datorită 
faptului că fondatorul, Nicolae Mircea, venea din Ardeal, zonă cu 
puternice influențe germane, și pentru că arhitectul, Zigfried Kofsinski, 
era polonez - deci și mai influențat de școala germană de arhitectură - 
clădirea Carului cu bere pare decupată din peisajul berăriilor nemțești 
din Bavaria. La exterior, se remarcă decorațiunile gotice, încununate în 
partea de sus de faimoasa hangiță ce salută oaspeții. 
 La interior, însă, lucrurile sunt un pic mai amestecate. Elementele 
de inspirație germană sunt completate de picturi, decorațiuni și mobilier 

aparținând „Artei 1900”. Picturile murale au fost realizate de zugravii germani 
Wilhelm și Friederich Hugo, după desenele aceluiași neobosit Kofsinski. 
 La subsol, decorul este mai simplu, asta și pentru că destinația 
inițială a spațiului era cea de cramă. În schimb, parterul este bogat 
decorat, iar materialele folosite sunt dintre cele mai variate. Dacă te 
uiți cu atenție la pardoseală, o să vezi inscripționat pe mozaic anii 1879 
și 1924 (anii în care a început construcția Carului cu bere, respectiv, 
extinderea sa), precum și monograma lui Nicolae Mircea. Deasupra, 
arhitectul a întipărit crezul moral al fondatorului, care sună astfel: „Prin 
muncă, răbdare, energie și cinste la idealul dorit, / Cu credință și voința 
lui Dumnezeu toate se împlinesc”.
 Pereții, în partea de sus, arcele care susțin tavanul și plafonul 
însuși sunt vopsite în ulei, iar nervurile pe care le vei putea vedea 
uitându-te atent, sunt aurite. 
 În fine, nu se poate să nu fi observat feroneria, mai ales cea de 
exterior, cu tot felul de bris-bris-uri care mai de care mai frumoase.
 Așa că vezi tu, dragă vizitatorule, la ce porții de mâncare avem, știm 
cu toții că te saturi pe deplin, dar la cum arată Caru’ cu bere pe dinăuntru 
și pe dinafară, în mod sigur vei pleca și sătul sufletește de la noi.
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 Obișnuiți să gătiți? Ce anume vă place să mâncați?
 Da, îmi place să gătesc. Am învățat de acasă, de la Stulpicani, să 
prepar bunătăți tradiționale românești și, mai târziu, am învățat câte ceva 
și din bucătăria olandeză și mediteraneană.
 Vă rugăm să adresați un mesaj clienților City Grill.
 City Grill este unul dintre partenerii de cursă lungă ai Maratonului 
Bucureștiului. La Pasta Party, petrecerea de la fiecare ediție, au venit, 
întotdeauna, bucătari pricepuți, iar alergătorii s-au bucurat de bunătățile 
preparate. Împreună promovăm un stil de viață sănătos. Ceea ce ne 
unește este încrederea și fair play-ul.

Citiți interviul pe larg pe blog.out4food.ro.

Foto: vecinul.net

Fostă canotoare, actuală alergătoare, 
Valeria Răcilă van Groningen ne 
vorbește despre importanța sportului și 
ne inspiră din plin.
 Sunteți campioană olimpică la canotaj. În cazul unui 
sportiv de performanță, cât la sută înseamnă talent și cât la 
sută înseamnă muncă?
 E dificil să gândesc în procente când vine vorba de echilibrul 
talent-muncă în sportul de performanță. Trebuie să ai un psihic 
foarte puternic. Un medic spunea că echivalentul unui antrenament 
zilnic al unui canotor este comparabil cu ridicarea a 5 tone pe zi. 
 După cariera sportivă de performanță, v-ați orientat spre 
alergat. Cum v-ați apropiat de această activitate?
 Gloria este un lucru efemer. Nu poți trăi cu ce ai realizat ieri, trebuie 
să te mobilizezi și să faci altceva. Am alergat întotdeauna cu plăcere 
împreună cu soțul meu și am participat la nenumărate competiții de 
alergare stradală. Am alergat la peste 25 de maratoane și semimaratoane, 
organizez Maratonul Internațional București, deci am rămas în contact cu 
sportul, fără de care nu pot trăi.

 Ce personalitate sportivă internațională v-ați dori să alerge la 
„Maratonul Internațional București”?
 Britanica Paula Radcliffe, deținătoarea recordului mondial la maraton. 
 Cum influențează sportul personalitatea unui om? 
 Sportul înseamnă viață, sănătate, energie, dar ca să faci sport trebuie 
să renunți la televizor, de exemplu. Faci o oră de mișcare, după ce vii de la 
muncă sau foarte de dimineață, și ți-ai luat porția de sănătate. 
 A crescut în ultimii ani obezitatea în rândul copiilor. Cum îi 
apropiem pe cei mici, din nou, de sport? 
 În primul rând, în școală trebuie să se facă mai multe ore de sport. 
Familia, de asemenea, trebuie să fie un model și din acest punct de 
vedere. Pe de altă parte, părinții nici nu trebuie să-și forțeze copiii 
să facă un sport împotriva dorinței lor. Și comunitatea are un rol 
important. Tocmai de aceea, la competițiile organizate de noi, există 
curse dedicate copiilor și părinților. Evident, la asta se adaugă și o 
nutriție echilibrată.
 Ce presupune dieta unui sportiv înaintea unei mari competiții?
 Dieta unui sportiv înaintea unei competiții este diferită în funcție de 
sportul pe care îl practică. Pregătirea pentru competiții cere o anumită 
rigoare pentru tipul de efort specific.



noțiunile specifice fiecărui brand: City Grill – românesc contemporan, 
Caru’ cu bere, Hanu’ Berarilor Interbelic și Restaurantul Hanu’ lui 
Manuc – tradițional cu diverse influențe, Pescăruș – mediteranean, 
iar Trattoria Buongiorno – italienesc.
 O4F: În viitor vor mai fi acreditate și alte specializări?
 CC: Pe lângă cele două cursuri acreditate, Bucătar și Ospătar, 
intenționăm să înființăm și serii pentru specializările Barman și 
Hostess, două meserii căutate în piață. Este foarte important 
de menționat că diplomele de studii eliberate de Academie sunt 
recunoscute atât în țară, cât și în străinătate, pentru că noi ne-am 
propus să oferim acces în piața muncii tuturor celor care vor să își 
găsească un job adecvat.

Atestate acreditate pentru noua promoție a 
Academiei City Grill
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Dovleacul, recomandat fiind cel plăcintar pentru dulceață și culoare, 
morcovul, tocat cuburi mari și ghimbirul tăiat felii se călesc în ulei pentru 
5 minute și apoi se adaugă apă cât să depășească legumele.
Se lasă să fiarbă până când dovleacul și morcovul se înmoaie. 
Se blendează, se adaugă smântână lichidă, se condimentează cu sare, 
piper și nucșoară.
Se servește cu semințe crude de dovleac și chips din parmezan (se pune 
parmezan ras pe hârtie pergament și se ține la cuptorul cu microunde 
pentru 30 secunde).
La final adăugăm câteva flori comestibile și câteva picături de smântână 
lichidă pentru decor.

Mod de preparare:Ingrediente:
Dovleac curățat - 300 g
Morcov curățat - 200 g
Ghimbir curățat - 15 g
Ulei - 30 ml
Nucșoară - 1 g
Sare - 5 g
Piper - 1 g
Smântână lichidă - 100 ml
Semințe de dovleac - 5 g
Parmezan - 10 g
Flori comestibile

Culoare de toamnă cu 
supă de dovleac

 Distileriile Bran din Satu Mare sunt o afacere de familie, cu 
rețete transmise din tată în fiu și cu produse la același nivel cu orice 
alt distilat premium de oriunde din lume. ”Noi facem țuică de când 
ne știm, este tradiția cu care am crescut”, spune Daniel Bran. ”Am 
realizat însă la un moment dat că trebuie să facem un pas înainte și 
să evoluăm către consumatorul de astăzi, să fim în tendințe.”
 Daniel Bran împreună cu cei din familia sa au căutat acea idee 
prin care să pună în valoare băuturile tradiționale într-un mod creativ, 
care să spargă clișeele. Oportunitatea a venit odată cu tot mai desele 
festivaluri care au început să fie organizate în România, de la cele 
de muzică, la cele de street food. ”Și noi ne doream să fim parte a 
acestor evenimente, a acestui curent, însă era evident că nu ne-am 
fi găsit locul dacă ne-am fi prezentat cu 4-5 sticle de palincă așezate 
pe ștergare. Și atunci m-am întrebat «Ce ar fi dacă am trece la nivelul 
următor și să folosim distilatele noastre în cocktailuri?»”.
 Daniel Bran a început să lucreze împreună cu un barman pentru 
a inventa un meniu de cocktailuri cu țuică, rachiu, vișinată, afinată 

Când ați băut ultima oară un 
cocktail cu țuică?

etc. După mai multe încercări care au durat aproape un an, rețetele 
finale au prins contur: pălincă de mere cu mango, pălincă de gutui 
cu fructul pasiunii, vișinată cu soc și ginger, pălincă de caise cu soc, 
lista continuând în aceeași notă tradițional-exotică. Foarte important 
pentru succesul ideii era și forma în care urma să fie prezentată. 
Prin urmare, familia Bran împreună cu designerii companiei Roka din 
Germania, specializată în soluții mobile de vending, au pus la punct 
conceptul unei rulote-bar complet utilate și care poate fi amplasată 
oriunde este nevoie.
 Succesul a fost instantaneu. Barul Distileriilor Bran a devenit 
imediat un punct de atracție la toate festivalurile unde a fost prezent. 
”La primul eveniment la care am participat, la Mamaia, de 1 Mai, 
oamenii au fost atrași ca de un magnet de prezența inedită a rulotei 
unde se mixau cocktailurile cu... țuică”, explică Daniel Bran. ”Au 
urmat apoi festivalurile Afterhills, Neversea, Untold unde oamenii 
erau pur și simplu fascinați că puteau bea vișinată cu soc și ginger 
sau pălincă de mere cu castraveți, aloe vera și ginger. Am ajuns ca la 
festivalurile mari să servim chiar și 2000 de clienți pe zi.”
 Povestea este abia la început. Pentru anul viitor se lucrează deja 
la extinderea meniului și introducerea unor noi combinații la fel de 
surprinzătoare. Dar până atunci, să nu fiți surprinși dacă vă veți întâlni 
cu rulota Distileriilor Bran la târgurile de Crăciun sau pe pârtiile din 
țară. Merită cu siguranță o vizită care să vă încălzească sufletul și 
picioarele înghețate.

 Out4Food: De ce ați decis înființarea acestei școli?
 Cristian Cristea, Training Manager City Grill: Grupul City 
Grill a considerat că formarea forței de muncă este o necesitate 
imediată din cauza faptului că sistemul de învățământ actual nu 
oferă un cadru de pregătire eficient celor care doresc să activeze în 
domeniul ospitalității. În prezent sunt acreditate două specializări, 
respectiv meseriile de Ospătar și Bucătar. Vorbim de meserii care 
sunt foarte căutate și foarte bine plătite - un meseriaș bun poate 
câștiga la fel de mult ca un absolvent de studii superioare.
 O4F: Cine poate urma cursurile Academiei City Grill?
 CC: Prima promoție a Academiei a fost formată din angajații 
Grupului nostru, însă următoarele serii sunt deschise și celor care 
vin din afară, angajați sau nu în domeniul Horeca, și care au absolvit 
minimum 10 clase. Indiferent de experiența pe care cursanții o au 
în restaurante, se începe de la zero. Sunt meserii tehnice, care 
pot fi învățate, dar cred că cel mai important lucru este atitudinea 

– trebuie să îți placă ceea ce faci. În industria ospitalității cel mai 
important este zâmbetul. Restul se poate învăța.
 O4F: Unde se desfășoară cursurile?
 CC: Avantajul pe care îl oferă Academia este acela că participanții 
sunt instruiți în toate restaurantele Grupului, așa încât ei pot învăța 

Cei 26 de cursanți cu specializarea 
Bucătar și cei 21 cu specializarea 
Ospătar au trecut cu bine examenul 
final. Academia City Grill este acreditată 
din 2015, iar anul acesta a organizat 
cursurile pentru prima promoție. 

Ce ați zice de un cocktail cu țuică? 
Vi se pare o idee neverosimilă? 
Atunci ar trebui să faceți cunoștință 
cu Daniel Bran, directorul general al 
Distileriilor Bran.



 Prin 1952, la Pescăruș, peștele venea cu o 
camionetă nemțească rămasă din timpul războiului, 
un Benz L3000 cu remorcă din metal, carosată 
artizanal cu scânduri de salcâm, botezată de Sandu 
Buldur, măcelarul restaurantului, Mărășeasca, după 
țigări, căci scotea foarte mult fum. Bătea drumul 
Tulcei și al Constanței o dată pe săptămână și nu 
era ușor căci pe vremea aia drumurile nu erau 
asfaltate, așa că făceai până la București opt-nouă 
ore și două – trei pene, cu noroc. Camioneta pleca 
plină jumătate cu pește și jumătate cu gheață grea 

de scârțâia din toate încheieturile, iar când ajungea 
în bariera Vergului era ușoară ca fulgul căci nu mai 
avea pic de gheață. Dar peștele era proaspăt și 
zglobiu, iar mușteriii casei știau că joia era de mers 
la Pescăruș de unde puteau alege, ca în piață. Nea 
Fane Chioru, șoferul, se jura după fiecare cursă că 
e ultima. Când ajungea în spate la Pescăruș dădea 
cu șapca de pământ și ce era la gura lui e greu de 
reprodus. Dar a ținut-o așa până prin ’57 când a 
ieșit la pensie și el și bătrâna Mărășeasca. La 60 de 
ani de la ultima cursă a lui Nea Fane, lucrurile s-au 

schimbat mult în București, în România, în lume. 
Dar, cum lucrurile bune nu ar trebui să se schimbe 
niciodată, Pescăruș reinventează piața de pește de 
pe malul Herăstrăului. Tot soiul de pești proaspeți vă 
așteaptă așezați ordonat pe fulgi de gheață. Puteți 
alege, ca în piață, după cum vă bucură ochiul și vă 
îndeamnă apetitul. Sigur, peștii nu mai ajung la fel 
de zdruncinați și afumați ca pe vremea Mărășeștii, 
căci între timp și mașinile și tehnologia au evoluat 
mult, dar pe șofer, de credeți sau nu, îl cheamă 
Ștefan sau pentru amici și colegi – Fane.  

Trattoria Buongiorno
Bunătăți italienești de Crăciun

Curtea Hanului a fost mai bine de 200 de ani 
locul ce strângea oamenii atunci când era ceva de 
sărbătorit. Câtor butii de vin nu li s-a dat cep în curte, 
câte animale nu s-au învârtit pe proțap, câte strune 
de vioară ori de țambal n-au prăpădit lăutarii, câte 
râsete cristaline de hangițe, câte discursuri îmbibate 
în țuică, câți cheflii n-au adormit diminețile în fânul 
pentru cai. Ca în curtea Hanului nu e niciunde. Că au 
fost sfinți sau nunți, sărbători populare sau naționale, 
tot omul a strâns în tolba vieții măcar o amintire din 
grădina lui Manuc. Totuși cele mai frumoase dintre 
cele frumoase erau Sărbătorile de Iarnă când se 
împodobea hanul cu cetină de brad de mirosea 
până în deal la Patriarhie, când cuptoarele cuhniei 
duduiau de cozonaci și plăcinte, iar porcul era tăiat 
în mijlocul curții și apoi pus la zvântat sub formă 

de cârnați, caltaboș, tobă, pastramă sau cine știe 
ce altă delicatesă adusă de unul sau altul de prin 
peregrinări. Azi, cu siguranță, nu mai tăiem porcul 
în mijlocul curții, dar știința preparării și secretele 
condimentării le-am moștenit și le ducem mai 
departe. Am moștenit și bucuria de a găti și plăcerea 
de a avea oaspeți, căci nimic nu e mai frumos decât 
un Han cu mesele pline de oameni veseli și frumoși. 
Sărbătorile aduc la noi în curte ca printr-o magie 
o stare de bine, o liniște atât de atipică urbei încât 
dacă te lași cuprins de ea arareori ai putea ghici 
anul în care te afli. La Han, de Sărbători miroase ca 
acum 200 de ani, a cozonaci, a pâine caldă, a carne 
prăjită în untură, a foaie de varză murată cu dafin... 
miroase a veselie și a bunăstare sau vorba lui Manuc 
ăl bătrân: “Miroase a trai bun“.

Hanul de Sărbători

Pescăruș. O poveste cu pește. 
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 Crăciunul în Italia e un mix savuros de ritualuri 
și rețete delicioase, iar proverbul “Natale con i tuoi, 
Pasqua con chi vuoi” / ”Petrece Crăciunul în familie, 
iar Paştele cu cine vrei” e urmat cu sfințenie.
 Ajunul Crăciunului e ziua când familiile se 
reunesc, iar meniul este alcătuit în special din 
preparate pe bază de pește. Apoi, bineînțeles, 
apar și pastele, care variază în funcție de preferințe 
sau de zona geografică. În regiunea Lombardia se 
consumă lasagna cu anșoa, parmezan, busuioc, 
oregano sau condimente picante. În Bologna, spre 
exemplu, se mănâncă paste cu carne, presărate 
cu busuioc, iar în Ferrara, tortellini de casă cu 
umplutură de dovleac. Bineînțeles că nu lipsesc 
nici deserturile, iar cozonacii numiţi “panettone” 
sunt cei mai apreciați. 
 Nu știm în ce stil obișnuiești să petreci marile 
sărbători de peste an, dar știm sigur că dacă ți-e dor 

de Italia și de preparatele gătite în spiritul italiano 
vero, Trattoria Buongiorno este alegerea perfectă. 
Cappellacci cu camembert și pere, spaghetti alla 

carbonara sau tagliatelle cu fructe de mare, pe 
toate le regăsești în meniul nostru și sunt preparate 
garantat după rețete italiene autentice. 



 Atunci când te gândești la cele mai pitorești 
locuri din România, Bucovina e printre primele 
care îți vin în minte. Cu toate că ținutul a fost alipit 
Imperiului Habsburgic timp de 144 de ani, până în 
1918, iar mai apoi rupt în două de URSS care i-a 
anexat partea de nord imediat după cel de-al Doilea 
Război Mondial, tradițiile românești s-au păstrat aici 
parcă și mai puternic.
 Cele mai importante puncte de atracție ale 
Bucovinei sunt renumitele sale mănăstiri și biserici. 
Deși legenda spune că acestea au fost ridicate de 
Ștefan cel Mare după fiecare victorie, în realitate 
majoritatea bisericilor au fost ctitorite de către 
familiile de boieri avuți ale acelor timpuri. Iar ceea 
ce au aceste biserici unic sunt frescele interioare 
și exterioare, a căror valoare artistică a dus la 
adăugarea multora dintre ele pe lista cu Moşteniri 
Culturale Internaţionale a UNESCO.

 Istoricii consideră că pictarea pereților s-a făcut 
în scop religios-educativ, având menirea de a ilustra 
scenele biblice oamenilor de rând. Fiecare pictor a 
înfățișat momentele Scripturii în manieră proprie, unii 
dintre ei reușind chiar să creeze noi nuanțe coloristice 
unice precum Albastrul de Voroneţ, Roşul de Humor 
sau Verdele de Arbore.
 Pe lângă bisericile pictate, în Bucovina se află 
numeroase alte obiective turistice care nu trebuie 
ratate, cum ar fi Cetatea de Scaun a Moldovei din 
Suceava, atestată în anul 1388, care astăzi a fost 
renovată și se află într-o stare excelentă, sau cele 
30 de bisericuțe din lemn. Cea mai renumită dintre 
ele, Biserica din lemn Dragoș Vodă, aflată la mică 
distanță de mănăstirea Putna, a fost atestată încă 
din secolul al XV-lea, fiind cea mai veche biserică 
din lemn din România. Tot în apropiere de Putna se 
află și umila chilie a lui Daniil Sihastrul, sfetnicul lui 
Ștefan cel Mare, săpată de călugăr într-un monolit 
din mijlocul pădurii.
 Iubitorii de mișcare în aer liber vin în Bucovina 
pentru peisajele pitorești și zonele rămase neatinse 
de ”binefacerile” civilizației: munți sălbatici, dar ușor 

accesibili, dealuri înverzite și codri adânci de fag. În 
sezonul rece, cei care vor să se bucure de sporturile de 
iarnă pot schia la Vatra Dornei sau la Gura Humorului, 
unde sunt amenajate pârtii de nivel mediu și ușor.
 Însă cel mai de preț lucru din Bucovina sunt 
oamenii. Ospitalitatea localnicilor și modul lor de a 
fi te impresionează profund și îți rămân în suflet timp 
îndelungat. Și dacă vă gândiți să petreceți câteva 
zile în acest ținut de poveste, trebuie neapărat să 
vă bucurați de bucatele locului. Încercați renumitul 
balmoș (mămăligă fiartă în unt şi smântână, dreasă 
cu telemea şi caş), păstrăvul în smântână, supa de 
hribi sau inegalabila ciorbă rădăuțeană.

 Nici nu termini bine de zis „a venit iarna” și 
gândul ți-a și fugit la Sărbători. La colinde, la nasuri și 
obraji roșii de copil, la bradul împodobit, la sacul plin 
de cadouri și la renii vrăjiți ai Moșului. La miresmele 
încântătoare ce vin din bucătării și parfumează magic 
poveștile bunicilor spuse la gura sobei sau la lumina 
pâlpâitoare a beculețelor din brad.
 Așa fuge gândul dacă închizi o clipă ochii, iar 
dacă-i deschizi repede vezi că viața adevărată bate 
filmul imaginației, iar Sărbătorile nu se fac frumoase 
de la sine. Se investesc energii neștiute, se fac 
pregătiri complexe care au un rost anume, izvorât 
din tradiții vechi, dar și inspirate din experiențe 
anterioare. Iar dacă mai pui la socoteală că până în 
Sărbători este Postul Crăciunului, lucrurile par că se 
complică și mai mult.
 Postul în zilele noastre a devenit mai mult o 
chestiune „de prințip” cum ar zice conu‘ Iancu. La 
Hanuri, însă, se știe că principiul de bază este ospeția 
adevărată, deci n-au cum să lipsească bucatele de 
post: sărmăluțe de post, tocăniță cu ciuperci sau 
dovlecei umpluți, iar la desert, un vis de plăcintă cu 
dovleac și o minune de măr copt în foietaj. 
 Pentru alții „Iarna” mai înseamnă și tot felul de 
alunecări. De schiuri, de patine sau de săniuțe. Sau 
de alunecări gastronomice în păcatul de a gusta mai 
din timp și pe săturate din toate deliciile sezonului. 

 La Hanuri le găsiți pe toate acestea rânduite nu 
doar pentru servirea clienților în local, ci și pentru 
luat acasă în cazul adicției la vreun gust ce te 
întoarce literalmente în timpurile copilăriei. Exemplul 
cel mai potrivit este carnea topită (de plăcere) în 
untură, cu cârnați țărănești și slăninuță afumată, 
sau Mâncarea Boierească, după numele său din 

meniu. Și lista continuă cu clasicele sărmăluțe 
cu mămăliguță, cu rață pe varză, cu fripturile sau 
cârnații tradiționali.
 Între toate preparatele Hanului, unul singur 
trebuie dinainte vorbit-povestit cu oamenii Hanului și 
apoi consumat alături de cei dragi: Purcelușul de 
lapte la cuptor. Este adesea văzut pe la petreceri 
cu ștaif prin Orangeria Hanului, la Casa Oprea Soare 
sau prin saloanele de la Casa Elena Lupescu. În postul 
Crăciunului nu se țin nunți, o să ziceți, și mare dreptate 
aveți. Înainte de Crăciun nu se mai cunună nimeni, 
în afară doar de voia bună cu deliciile gastronomice 
ale iernii, iar petrecerile care se țin lanț, mai ales în 
decembrie, sunt cele care stau mărturie vie că anul 
care tocmai se termină a fost unul bun și rodnic. 

Iarna deliciilor la
Hanu' Berarilor 

ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD

City Cafe Charles de Gaulle
P-ţa. Charles de Gaulle nr. 15
0720 626 262

City Cafe Terminal Schengen
Aeroportul Internațional
Henri Coandă
0721 283 614 

City Cafe City Gate
Turnul de Sud 
P-ța. Presei Libere nr. 3-5
0722 138 449

CITY CAFE

Centrul Istoric
Str. Stavropoleos nr. 5
0726 282 373 / 021 313 75 60

CARU’ CU BERE

HANU’ BERARILOR 
INTERBELIC 

Hanu’ Berarilor 
Casa Oprea Soare
Str. Poenaru Bordea nr. 2
0729 400 800 / 021 336 80 09
Hanu’ Berarilor 
Casa Elena Lupescu
Bd. Pache Protopopescu nr. 51
0725 008 005 / 031 438 00 59

Trattoria Buongiorno Băneasa 
Băneasa Shopping City, etaj 1 
0731 496 659 

Trattoria Buongiorno 
Terminal Schengen 
Aeroportul Internațional 
Henri Coandă 
0721 283 614

Trattoria Buongiorno Primăverii 
Str. Herăstrău nr. 2  
(colț cu Bd. Primăverii)  
0734 406 107

Trattoria Buongiorno Lido
C.A. Rosetti nr. 13
0725 117 766

Trattoria Buongiorno Centrul Istoric
Str. Stavropoleos nr. 8,  
colț cu Str. Smârdan 
0799 402 306

Trattoria Buongiorno Arena
Bd. Basarabia nr. 37-39 
0731 037 387

TRATTORIA 
BUONGIORNO

City Grill Primăverii 
Bd. Primăverii nr. 3 
0726 626 262 / 021 233 98 18

City Grill Covaci 
Str. Covaci nr. 19 
0727 626 262

City Grill Floreasca
Calea Floreasca nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 543 333

City Grill Băneasa
Băneasa Shopping City, etaj 1
0799 105 542

CITY GRILL

Herăstrău
Aleea Pescăruș, Parc Herăstrău
0731 330 034 / 021 230 46 40

PESCĂRUȘ

Centrul Istoric
Str. Franceză nr. 62
0730 188 653

RESTAURANTUL 
HANU' LUI MANUC

Știați că: Aduce boost de bună dispoziție  
O jumătate de ardei iute pe zi are efecte stimulatoare 
asupra sistemului nervos și dă o stare pozitivă.

Scade tensiunea arterială
Consumul frecvent de ardei iute curăță 
arterele și contribuie la diminuarea valorilor 
colesterolului rău sau trigliceridelor.

Ajută în procesul de slăbire
Ardeiul iute ajută la scăderea în greutate deoarece 
crește rata metabolismului.

Susține mișcarea 
Tratează crampele musculare și cârceii prin 
intensificarea circulației sângelui și creșterea 
temperaturii corpului.

.......................................................................................................................................................................................

EDIȚIE DE IARNĂ 
exemplar gratuit distribuit EXCLUSIV în restaurantele afiliate28#

Ardeiul e  
iute la gust, 
iute la sănătate?

Trattoria Buongiorno Victoriei 
Bd. Lascăr Catargiu nr. 56 
0722 446 766

CONTACT PUBLICITATE

OUT4FOOD este o publicație 
trimestrială, distribuită gratuit în toată 
rețeaua Grupului City Grill, însumând 
19 restaurante și un trafic zilnic de 
12.000 clienți. 

Pentru detalii suplimentare despre 
publicație și modalitatea contractării 
spațiilor publicitare, ne puteți contacta 
la adresa ramona.popescu@citygrill.ro.

.......................................................................................................................................................................................

Bucovina, 
ținut de legendă

Foto: www.putna.ro


