
Cum ai descrie în câteva cuvinte ultimii ani din viața ta, 
marcați de această ascensiune rapidă?

Ultimii ani din viața mea au fost alerți, plini de neprevăzut, 
de succese, realizări, multă muncă, muzică, fani, concerte, 
satisfacții și sper să fie cel puțin la fel ca aceștia și următorii. 

Eu simt că este abia începutul.
Cărui fapt crezi că se datorează succesul tău atât în 
România, cât mai ales, în străinătate?

Totul a început de la piesa ‘Hot’ compusă de băieții de 
la Play & Win și au urmat multe alte piese pe gustul fanilor 
mei din România, dar și din străinătate: “Love”, “Déjà vu”, 
“Amazing”, “Sun is Up”.

Și bineînțeles, munca împreună cu echipa mea pentru 
videoclipuri, ședințe foto, colaborări muzicale, susținere 
din partea televiziunilor și radiourilor din întreaga lume 
care au difuzat muzica mea. Sunt recunoscătoare 
tuturor pentru acest lucru.
Petreci foarte mult timp în deplasări. Reușești 

totuși să ai o viață echilibrată?
Încerc pe cât posibil să nu fac foarte multe 

excese din cauza programului și să păstrez pe cât 
de mult se poate un regim alimentar echilibrat, să 
mă odihnesc, să fac mișcare.
Ce apreciezi și ce regreți în legătură cu stilul 

tău de viață actual?
Nu știu dacă am regrete, fac ceea ce am 

visat dintotdeauna și încerc să mă bucur de 
ceea ce trăiesc!
Ce obișnuiești să mănânci cu tot acest 
program încărcat?

Nu mănânc foarte mult de obicei și de 
regulă nu prea încerc lucruri. Îmi plac salatele, 

pastele, mănânc mai rar pizza și bineînteles, îmi plac și 
dulciurile, dar mănânc mai rar. Nu pentru că  țin la siluetă, ci 
pentru că nu sunt foarte pofticioasă. :)
Care sunt lucrurile care îți sunt absolut indispensabile 
atunci când ești plecată?

În primul rând, tot ce ține de show-urile pe care urmează să 
le am: ținuta de scenă, make-up, microfon, in-ear, telefonul și 
laptopul să pot să țin legătura cu fanii mei, echipa mea, familia.
Ești o prezență destul de discretă în media românească. 
De ce nu te “afișezi” mai mult?

Pentru că nu este timp și pentru că am foarte multe 
lucruri de pregătit mereu: piese noi, videoclipuri, colaborări, 
coregrafii, am multe concerte în afara României și prefer să 
apar rar, atunci când găsesc puțin răgaz.
Cât de legată ești de familia ta și de prietenii de acasă?

Foarte legată și mă bucur mereu să mă întorc în România 
după concertele din întreaga lume. Am nevoie de căldura și 
iubirea familiei și prietenilor.
Ce ne pregătești pentru acest an?

Pe 1 martie, am lansat cel de-al treilea album din cariera 
mea, “Party Never Ends” și sunt încântată de rezultat, pentru 
că am lucrat un an și jumătate la el împreună cu echipa mea. 
Am lansat și single-ul “More than Friends”, un featuring cu 
Daddy Yankee pentru această piesă, dar și o colaborare 
frumoasă cu Carla’s Dreams, un proiect muzical din Republica 
Moldova pentru “P.O.H.U.I.”.

Cu siguranță, vor veni multe alte surprize pentru fanii mei 
și pentru cei care îmi apreciază muzica.
Poți transmite ceva clienților City Grill?

Le doresc fericire, sănătate și să nu înceteze niciodată să 
spere și să viseze! :)
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Pe 29 mai brandul City grill a împlinit 9 ani. 9 
ani de inaugurări, reinventări, mii de rețete, mii de 
tone de bere, kilometri de cârnați, tone de mici, 
multă grijă pentru ce facem și, nu în ultimul rând, 
milioane de clienți. 

Cei 9 ani plini de realizări nu ar fi fost posibili 
fără dumneavoastră, clienții noștri, iar pentru asta 
nu există suficiente cuvinte de mulțumire!

Vă mulțumim pentru că faceți parte din familia 
noastră, familia City grill!

PRIETENII CITY gRILL
La mulți ani, 

City Grill!INNA
La 25 de ani este deja una dintre cele mai cunoscute artiste 

românce de peste hotare, votată drept cea mai frumoasă femeie 
din lume, câștigând peste 10 premii în cadrul competițiilor 
muzicale internaționale, cele mai notabile fiind MTV Music 

Awards și Romanian Music Awards.



Ca orice berărie care se respectă, Hanu’ Berarilor vine cu un 

nou produs: șnițelul URIAȘ. Atât de uriaș încât farfuria devine neîncăpătoare.

Nu am zice că e o inovație, ci o reînviere a vechilor obiceiuri gastronomice. 

Din meniurile vestitelor berării de la 1900, cum era Oteteleșanu, Mihalcea și 

Caragiale, Bene Bibendi, nu lipsea șnițelul uriaș servit cu garnitură și salată 

și, evident, “udat” cu multă bere. 

Bunele obiceiuri de pe vremuri l-au inspirat chiar și pe Coșbuc, client fidel al 

berăriilor, să pună în rime simplele plăceri ale vieții:

Din luna aprilie, cei care sunt înscriși în programul de 

fidelizare pot face rezervări direct din aplicația noastră 

out4food. Procedura durează mai puțin de 10 secunde, iar 

la sfârșit primești și confirmarea.

Pentru moment, rezervările prin out4food pot fi făcute 

pentru City grill Centrul Istoric, City grill Primăverii, Trattoria 

buongiorno Victoriei, Trattoria buongiorno Centrul Istoric, 

Trattoria buongiorno Primăverii și Hanu’ berarilor Casa 

Elena Lupescu. Până în luna septembrie, în program vor 

intra toate locațiile grupului nostru.

Descarcă acum aplicația out4food, înscrie-te în 

programul de fildelizare și noi te răsplătim prin noile 

instrumente inovatoare pe care ți le punem la dispoziție. 

În plus, la fiecare vizită în restaurantele noastre, acumulezi 

puncte bonus pe care le poți folosi oricând la plata 

consumației.

Pe lângă produsul pe care vi l-am prezentat deja în 
numărul trecut, sucul de mere bio, din luna mai venim 
cu ceva în plus: vinul marca City grill.

Această băutură este creată special pentru clienții 
restaurantelor noastre, din struguri proveniți din 
podgoria Drăgășani a binecunoscutului producător de 
vinuri Negrini.

Vinul City grill este disponibil atât în varianta 
Sauvignon blanc demisec, potrivit pentru salate, 
pește sau preparate ușoare din pui sau curcan, cât și 
în varianta Cabernet Sauvignon sec, care poate însoți 
preparatele din carne roșie sau mâncărurile tradiționale 
românești elaborate.

Noul vin City grill poate fi comandat în oricare 
dintre restaurantele noastre.

Proiecte  
pe gustul românilor

Noul vin 
City Grill

Rezervări în  
10 secunde!

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate OUT4FOOD

Dan, de curând ai fost numit 
Executive Chef al brandului City 
Grill. Ce anume faci în acest job?

Începând cu 1 ianuarie 
2013 fac parte din cel mai nou 
departament al companiei și anume 
departamentul de training, unde 
sunt responsabil de brandul City 
grill, ceea ce înseamnă 7 locații 
și un număr de 100 de oameni în 
subordine. Atribuțiile mele cele 
mai importante sunt: actualizarea 
meniurilor, implementarea rețetelor 
noi, eficientizarea proceselor de 
producție, menținerea food costului 
la o anumită limită.

Este o poziție care te solicită 
mult. Ai mai făcut ceva similar?

Pot spune că experiența de 
pe vasele de croazieră, unde am 
început ca Assistant Cook și am 
ajuns până la poziția de Second 
Cook, a fost una din cele mai 
interesante perioade, care și-a pus 
amprenta asupra carierei mele. 
Acolo am învățat ce înseamnă 
organizare și disciplină în muncă. În 
plus, am avut plăcerea să lucrez cu 
unii dintre cei mai renumiți bucătari 
din lume, să am acces la informații 
din gastronomia internațională și 
nu în ultimul rând, la cele mai înalte 
standarde de calitate, lucrând cu 
cele mai performante utilaje.

Lucrezi în City Grill de 5 ani. Ce 
proiecte ai implementat în acest 
timp?

Unul dintre cele mai 
reprezentative  exemple este 
proiectul STEAK City, implementarea 
rețetarului privind steak-urile de 
vită. Proiectul a constat în găsirea 
furnizorului de cea mai bună calitate, 
cu constanță și capacitatea de care 
avem noi nevoie, implementarea 
procedurilor pentru produsele 
noi în fiecare bucătărie, realizarea 
rețetarelor și a procedurilor de 
gestiune, plating-ul și controlul 
proceselor până acestea devin o 
rutină.

Un alt proiect a fost 
implementarea meniului bIO pentru 
restaurantele City grill. Sunt feluri 
de mâncare ce necesită o atenție 
crescută din primul moment, al 
achiziționării ingredientelor, până 
în momentul în care sunt servite 
clientului. Nu este de ajuns ca 
ingredientele să fie bio, ci trebuie 
să te asiguri că modul de preparare 
este unul corect.

Aș mai aminti aici și alte proiecte, 
cum ar fi meniul de post sau 
trainingul bucătarilor din toate 
restaurantele brandului, dar acestea 
sunt numai câteva dintre lucrurile 
pe care le facem pentru a rămâne 

mereu în pas cu cerințele clienților 
noștri.

Ce proiecte urmează să fie 
dezvoltate în viitor?

În primul rând suntem în pragul 
verii, ceea ce înseamnă un nou 
meniu adaptat sezonului cald, unul 
special pe care vă așteptăm să-l 
încercați. 

Extinderea noului concept de 
braserie interbelică pentru toate 
restaurantele din brandul City grill 
este un alt proiect amplu. Primul 
pas a fost făcut în locația din 
Lipscani și a fost un succes. Acest 
concept presupune transformarea 
designului restaurantelor și 
implementarea unei bucătarii de 
tip tradițional-urbană. Este un 

proiect amplu, care implică resurse 
importante la nivelul întregului grup 
și care va avea un impact major 
asupra a ceea ce brandul City grill 
va oferi clienților.

Ești foarte implicat în ceea ce 
faci. Este ceea ce ți-ai dorit atunci 
când ai ales această meserie?

Da, este exact ceea ce mi-am 
dorit, chiar dacă la început nu-mi 
închipuiam că voi ajunge aici. Dar și 
în această meserie, ca multe altele, 
dacă nu pui pasiune, rezultatele 
nu vor depăși un anumit nivel. 
În schimb, dacă iubești meseria 
aceasta îți poate aduce satisfacții 
nenumărate.

Dan Tonescu este unul dintre oamenii care 
participă activ la proiectele de dezvoltare 
ale restaurantelor City Grill. Experiența și 
implicarea sa l-au recomandat pentru noi 
responsabilități în cadrul grupului.

Îti potoleste foamea, 
dar pofta niciodata!

Luna bea raze de soare
Tot din fire bea mereu

Numai eu sa nu beau oare?
Taciu si lasa-ma sa beu. 



În fiecare duminicã Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare 
se transformã în Hanu’ Copiilor si te asteaptã sã-i 

treci pragul împreunã cu copilul tãu. 
El se va distra si va învãta lucruri noi participând 
la diversele ateliere organizate aici, iar tu te poti 

relaxa în ambianta plãcutã a terasei. Preturile 

atelierelor încep de la 30 de lei.

Înscrieti-va si voi acum!
Atelier de design floral:

în fiecare duminică începând cu orele 10.00, 
timp de 1 oră și 30 de minute 
luminita.manta@splendor.ro, 
0752 091 090/ 021 212 75 53

Atelier Origami:
în fiecare duminică, începând cu orele 10.30, 

timp de 1 oră și 30 de minute 
contact@cursuriorigami.ro 

Atelier de modelare în lut:
în fiecare duminică, începând 
cu orele 10.00, timp de 2 ore  
danapopescu@gmail.com, 

0733 049 649

Atelier de pictura pe textile:
în fiecare duminică, începând cu orele 10.30, 

timp de 1 oră și 30 de minute 
contact@stepinart.ro, 

0723 723 088

Atelier de actorie:
în fiecare duminică, începând cu orele 10.30, 

timp de 1 oră și 30 de minute
contact@stepinart.ro,0723 723 088

Tentațiile verii la Casa Elena Lupescu

Lucruri pe care 
nu le știați despre 
Caru’ cu bere

Pentru tine 
si copilul tau!

Rezervări în  
10 secunde!

OUT4FOOD

Încă din construcție, berăria avea 
sistem propriu de climatizare, 
sursă proprie de apă, iar 
reziduurile erau distruse într-o 
instalație de ardere. Și acum 
fumul de țigară este absorbit prin 
boltă, cu ajutorul unei instalații 
care nu se vede cu ochiul liber, iar 
pe undeva prin perete, prin niște 
fante invizibile, vine aerul cald 

sau rece, după caz. Acest sistem 
de aerisire și climatizare din 
1899 funcționează și astăzi, cu 
unele completări și îmbunătățiri 
realizate de-a lungul anilor.

Text redactat în colaborare cu 
Ing. Mircea Niculae 

co-proprietarul clădirii

Începând din luna 
iunie, Hanu’ Berarilor 
Casa Elena Lupescu 
vă întâmpină cu noi 
tentații: grătarul pe jar și 
cuptorul cu lemne. 

Din dorința de a 
reînvia vechile obiceiuri 
ale grădinilor de vară, 
micii și alte preparate 
din carne vor sfârâi 
voioase pe jarul încins 
bine de grătaragiul 
nostru, iar în cuptor 
se vor rumeni ușor și 
sigur cele mai delicioase 
plăcinte și cea mai 
gustoasă pâine.

Vă așteptăm cu 
aceeași voie bună și cu 
mult mai multe bucate 
alese, la Hanu’ Berarilor 
Casa Elena Lupescu.



Hanu’ Berarilor recomanda Muzeul National de Istorie

AdrEsELE LoCAţiiLor din ProgrAmuL ouT4Food

Use your
creative ability
to make this ad

creative.
http://clientsfromhell.net

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 
Feeria Shopping Center 
Șos. bucurești - Ploiești, nr. 44A 
0721 33.37.42 / 021 310.69.79

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 City gate

Clădirea CITY gATE,Turnul de Sud, 

P-ța. Presei Libere nr. 3-5

0735 00.78.90

CITy CAfE

Centrul Istoric

Strada Stavropoleos, nr. 5

0726 28.23.73 / 021 313.75.60

CARu’ Cu BERE

Trattoria buongiorno  Primăverii
Str. Herăstrău nr. 2, colț cu bd. Primăverii, 
0734 40.61.07

CoNTACT PuBLICITATE

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

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
Trattoria buongiorno 
Terminal Schengen 
Aeroportul Internațional 
Henri Coandă
0730 19.91.50

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.

Tipărit la:

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

www.facebook.com/trattoriabuongiorno

www.facebook.com/carucubere

www.facebook.com/hanuberarilor

www.facebook.com/citygrillro

urmărEştE-nE pE FacEbook

Foto: Agerpres

Clădirea care adăposteşte 
astăzi Muzeul Naţional de Istorie 
a României este emblematică 
pentru Bucureştii de altădată. 
Construită de arhitectul Alexandru 
Săvulescu între 1894-1900, 
ea avea o destinaţie specială - 
Palatul Poştelor. Locul nu a fost 
ales întâmplător: vizavi de Palatul 
CEC, pe Calea Victoriei, nu departe 
de strada Lipscani, principalul 
centru comercial al Bucureştilor 
din epocă. Piatra de temelie a 
fost pusă de regele Carol I (1866-
1914), la 24 octombrie 1894, iar 
inaugurarea s-a făcut  în 1900.

Edificiul este construit în formă 
rectangulară, fiind format dintr-
un subsol înalt, un parter şi două 
etaje. Construcţia are şi o curte 
interioară. Pe lateral, prezintă 
fronturi compacte, iar faţada 
edificiului este alcătuită dintr-o 
monumentală colonadă dorică, 
sprijinită pe două pavilioane 
cu cupole şi un peron format 
din 12 trepte. 

O vreme, în Palatul Poştelor 
a funcţionat şi Agenţia Română, 
precursoarea Agenţiei Naţionale 
de Presă AGERPRES de azi. Ştim 
sigur că agenţia a fost evacuată 
din Palatul Poştelor, în condiţiile 
ofensivei germane din toamna 
anului 1916.

Din 1972 Palatul este sediul 
Muzeului Naţional de Istorie a 
României.

Gândit să fie cel mai important 
muzeu de arheologie şi istorie din 

ţară sub aspectul reprezentativităţii, 
aici au fost adunate cele mai faimoase 
tezaure, piese de mare valoare 
arheologică şi istorică.

Muzeul Naţional de Istorie ocupă 
8.000 mp şi reuneşte în circa 60 de 
săli exponate deosebit de valoroase. 
O vizită prin muzeu este o trecere 
în revistă a istoriei românilor – de 
la  primele atestări ale omului pe 
teritoriul României, încă din paleolitic 
(600.000 ani - 6.000 ani î.Hh.), la geto-
daci şi, de aici, la transformarea Daciei 
în provincie romană. Statul medieval 
şi marile domnii, revoluţia paşoptistă, 
câştigarea independenţei, înfăptuirea 
Marii Uniri sau participarea României 

la cele două mari conflagraţii mondiale 
sunt doar câteva din momentele 
istorice ilustrate de exponatele din 
muzeu. 

Cutremurele din 1940 şi 1977 au 
adus pagube apreciabile clădirii aşa 
încât ea a necesitat o amplă acţiune 
de reabilitare care, din considerente 
economice, nu a putut fi demarată 
decât în 2002. Chiar şi în condiţiile 
în care clădirea este în reabilitare, 
sunt deschise trei dintre secţiile 
expoziţiei permanente - Tezaurul 
Istoric, Lapidarium-ul şi Columna lui 
Traian, iar în holul central al muzeului, 
complet refăcut, se organizează 
expoziţii temporare. 

Din aprilie până în august 2013, 
este deschisă expoziţia Comorile 
Chinei, care reuneşte peste o sută 
de piese de valoare excepţională 
care provin de la unsprezece muzee 
din China. Sunt prezentate obiecte 
provenind din situl arheologic de la 
Xi’an, unde a fost cercetat parţial 
ansamblul funerar al primului împărat 
al Chinei: celebra armată de soldaţi de 
teracotă, statui în mărime naturală 
reprezentând ofiţeri din armata 
chineză, atât infanterişti, cât şi arcaşi 
sau cavaleri. Situl a fost descoperit 
în 1974, iar din 1987 a intrat în 
patrimoniul UNESCO. 

www.agerpres.ro

Atunci când te afli în fața intrării Salinei de 
la Turda, cu greu îți poti imagina ce te așteaptă 
dedesubt, în măruntaiele pământului. Este un 
univers straniu, în care te vor încerca o sumedenie 
de sentimente contradictorii, de la claustrofobie, 
la contemplare pentru măreția naturii și pentru 
perseverența și efortul omului.

Din punct de vedere geografic, Salina Turda face 
parte dintr-un complex de exploatări răspândit în 
toată Transilvania, datorită stratului de sare prezent 
în subsolul întregii regiuni. Cu o istorie care începe 
undeva în anul 50 î.H., existența acestei ocne a 
cunoscut mai multe etape de înflorire și decădere. 
După ce exploatarea industrială a fost oprită 
definitiv în anul 1932, Salina Turda a fost redeschisă 
în anul 1992 în scop turistic și curativ.

Adevărata renaștere a acestui loc s-a petrecut 
însă în urma cu trei ani când, în urma unor investiții 
masive din fonduri europene, Salina Turda a fost 
reamenajată și modernizată complet. Inaugurarea 

a avut loc în ianuarie 2010, după doi ani de lucrări 
și investiții de 6 milioane de euro. Acum, Salina 
Turda dispune de săli de tratament, un amfiteatru, 
săli de sport și un complex modern de instalații și 
amenajări pentru agrement.

Harta interioară a Salinei Turda se compune 
din mai multe galerii, încăperi, lacuri și puțuri 
de exploatare conice și trapezoidale, adevărate 
monumente impresionante, care îți taie respirația. 
Volumele enorme de rocă exploatată au lăsat liberi 
mii de metri cubi în interiorul pământului. Puțurile 
cu înălțimi amețitoare și deschideri uriașe te înfioară 
și te lasă fără cuvinte și, pentru multe minute în șir, 
nu îți rămâne altceva de făcut decât să contempli 
măreția acestui univers incredibil ascuns la sute de 
metri adâncime.

Mii de turiști vin aici pe tot parcursul anului 
fie din pură plăcere, fie pentru a beneficia de 
microclimatul salin, recomandat în tratamentul și 
profilaxia bolilor respiratorii. Datorită amenajărilor, 

în salină se pot practica cele mai diverse sporturi, 
de la biliard sau minigolf, la tenis sau fotbal. Cei care 
nu vor sa depună prea mult efort fizic, se pot relaxa 
în Roata Mare, care oferă o vedere panoramică a 
salinei, pot închiria o bărcuță pentru a naviga pe 
lacul subteran sau se pot dedica sporturilor minții.

Atmosfera ireală este pusă în valoare de jocul 
de lumini care accentuează volumele și transformă 
totul (daca mai era nevoie) într-o lume fantastică. 
Însă oricât de expresive ar fi imaginile sau cuvintele, 
nimic nu poate egala experiența proprie - o astfel 
de călătorie subpământeană transpune pentru 
câteva ore orice vizitator într-un straniu univers 
salin, departe de lumea reală, cotidiană.

Salina Turda 
univers fantastic subpământean

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
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