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Laura Cosoi
Reinventează rețete clasice pentru cei dragi

City Grill deschidea primul restaurant în 
Primăverii pe 29 mai 2004. Acum, 10 ani mai 
târziu, City Grill este o reţea cu 15 locaţii și peste 
10.000 de clienţi în fiecare zi.

În 2014 aniversăm 10 ani în care am construit 
de la zero ceea ce acum este cel mai mare grup 
de restaurante local. Astăzi City Grill are cinci 
branduri diferite, 15 locaţii și un total de 5.000 
de locuri.

"Perla coroanei" este Caru' cu bere, brand 
operat de către City Grill dar deținut de familia 
fondatorului Mircea Nicolae, o poveste de succes 
readusă la faima de care se bucura odinioară. 
Cele două locaţii Hanu' Berarilor se înscriu în 
același concept de păstrare a valorilor noastre 
culinare, dar și istorice. City Grill, brand care dă 
numele grupului, este un concept de bucătărie 
românească urbană, pe care îl regăsim în 
cele patru restaurante deschise în București. 
Buongiorno a fost răspunsul nostru la preferinţa 
românilor pentru bucătăria italiană. Succesul 
acestui brand este confirmat de cele cinci locaţii 
deschise, mai multe chiar decât restaurantele 
City Grill. Al șaselea restaurant sub acest brand, 
Trattoria Buongiorno Lido vă va ura “Bun venit” 
începând cu luna iulie. Grupul este completat 
de City Cafe, cu cele trei cafenele amplasate în 
puncte strategice ale orașului.

În cei 10 ani care au trecut de la primul "Bine 
aţi venit la City Grill!" ne-au trecut pragul nu mai 
puţin de 30 de milioane de clienţi. 

Vă mulţumim tuturor și vă așteptăm și de 
acum înainte!

"Bine aţi venit!",
de 30 de milioane
de ori  
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debutat în televiziune în anul 2002 
cu rolul Adinei în serialul "La bloc", 
difuzat la postul de televiziune 
Pro Tv.  În 2013 a fost desemnată 
cea mai sexy femeie din România 

potrivit topului FHM, iar prezența sa la 
evenimentele mondene, dar și în viața 
de zi cu zi este una strălucitoare. Fosta 
concurentă de la „MasterChef – Proba 
celebrităţii“, Laura Cosoi a lansat 
pe 5 Martie prima carte de bucate, 
intitulată „Rămâi la masă? Reţete de 
suflet pentru cei dragi“, ce include 
sfaturi de preparare a bucatelor 
pentru familie și prieteni.

Ce relație ai cu bucătăria, cu 
universul culinar, în general?

Este o pasiune care încet se 
conturează în ceva din ce în ce mai 
frumos. Îmi place să gătesc pentru 
prieteni și familie, îmi place să stăm 
la povești la cina. Este și un mod de 
relaxare.

Cum te-ai simțit în emisiunea 
MasterChef? Ce ai învățat acolo?

A fost o experiență deosebită care 
a avut un impact puternic asupra 
mea. Cred că a fost cel mai intens și 
plin de adrenalină proiect în care am 
fost implicată. Am intrat în bucătărie 
dimineața la 11 și am ieșit de acolo a 
doua zi fără să fac pauză nici măcar 
5 minute. A fost incredibil. Am învățat 
multe lucruri și trucuri pe care acum le 
aplic în bucătăria mea.

De curând ai lansat cartea 
"Rămâi la masă?". De ce ai vrut să 
faci acest proiect?

Mi-am dorit de multă vreme să 
scriu un caiet de rețete ca astfel să 
le răspund celor care voiau să știe 
care este meniul meu, modul meu de 
alimentaţie. "Rămâi la masă? Rețete 
de suflet pentru cei dragi" reprezintă 
o experiență personală, este de fapt 
un jurnal culinar în care am cuprins 
rețete echilibrate, ușor de realizat, dar 
care au și ceva special în compoziție. 
De exemplu, am o rețetă de linguine 
cu sos de lămâie și capere, o salată 

de pară pe verticală, salată de vinete 
cu maioneză din avocado, negresă de 
post cu dulceață de trandafiri, pizza 
fără aluat. Interesant, nu?!

Mai ai și alte proiecte culinare?
Există un proiect culinar pe blogul 

meu www.lauracosoi.ro, unde de 
fapt împărtășesc cititorilor mei tot 
felul de rețete, dar și diferite sucuri 
special create pentru a te vitaminiza. 
În momentul acesta sunt prinsă cu 
turneul prin țară pentru promovarea 
volumului "Rămâi la masă?", dar cât 
de curând am să pun în aplicare un 
nou proiect dedicat artei culinare.   

Ai vrea să ai vreodată 
propriul tău restaurant sau să 
lucrezi într-unul?

În acest moment nu am astfel de 
gânduri, dar nu se știe niciodată. 

Ce preferi: bucătăria românească 
sau cea internațională?

Ador gustul românesc, gustul care 
m-a urmărit din copilărie, dar atunci 
când gătesc aleg de cele mai multe 
ori mâncărurile specifice bucătăriei 
italienești.

Ce preparate culinare preferi în 
mod special?

Prefer preparatele mai ușoare, dar 
care să fie și delicioase. Mănânc paste, 
carne de vită gătită în diferite feluri, 
carne de curcan, salate de tot felul, 
ciorbă de lobodă!

Ai vreo "plăcere vinovată" 
culinară?

Nu aș putea spune asta. Sunt un 
om asumat! :)

Vrei să le transmiți ceva 
clienților City Grill?

Știu că City Grill împlinește 10 ani 
și îi doresc să rămână un loc special în 
care oamenii să se simtă de nota 10. 
La mulți ani! 



 Înnăbușite în apă de mare, vin sau chiar 
bere, trase la tigaie cu sos de roșii și usturoi 
sau pur și simplu prăjite în ulei încins, scoicile 
(midiile) sunt adevărate delicatese. Dincolo de 
plăcerea gustului, aceste fructe de mare sunt 
o sursă extraodinară de nutrienţi de calitate, 
consumul lor fiind extrem de benefic pentru 
sănătate.

Iată câteva dintre elementele necesare bunei 
funcţionări a organismului uman pe care 
scoicile le conţin în proporţie ridicată:

Fier – necesar pentru formarea celulelor roșii 
din sânge. O porţie medie conţine până la 5 mg 
de fier.

Zinc – element care joacă un rol foarte 
important în metabolismul energetic. O porţie 
conţine aproximativ 2 mg de zinc.

Seleniu – mineral cu efect antioxidant, 
responsabil de eliberarea unei proteine ce 
protejează organismul de stresul oxidativ.

Proteine – necesare pentru dezvoltarea 

anticorpilor și pentru refacerea ţesuturilor. 
Proteinele din scoici (și din toate fructele de 
mare) sunt de o calitate ridicată.

Antioxidanţi – alături de legume și fructe, 
scoicile sunt o sursă excelentă de antioxidanţi 
necesari pentru neutralizarea radicalilor liberi.

Vitamina C – scoicile pot furniza o doză 
consistentă, o porţie de 75 g conţinând 10 
mg de Vitamina C. Spre comparaţie, 100 g de 
pepene roșu conţin doar 9 mg.

Pe lângă acestea, scoicile furnizează o serie 
largă de alte vitamine și nutrienţi necesari în 
alimentaţie: fosfor, riboflavin (vitamina B2), 
vitamina B12 etc. În comparaţie cu alte surse 
de proteine, cum ar fi carnea de vită sau pui, 
scoicile au un conţinut mai mare de acizi grași 
omega-3 și sunt sărace în grăsimi saturate 
(un mare avantaj pentru prevenirea bolilor de 
inimă).

Vă așteptăm în restaurantele Trattoria 
Buongiorno să ne bucurăm împreună de 
„La festa di cozze”!

Cinci bucătari cu Academie! MICUL DEJUN, SECRETUL 
CELOR FERICIȚI

liment delicios, 
recomandat în diete

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate OUT4FOOD

Absolvenţii primului program 
de pregătire City Grill Chefs 
Academy au dat testul final pe 
18 martie la City Grill Covaci.

După o jumătate de an de training intens, cei 
cinci bucătari care au ajuns până în ultima etapă a 
City Grill Chefs Academy și-au prezentat abilităţile 
culinare printr-un meniu de degustare savurat de 
cei peste 80 de invitaţi VIP.

Dincolo de dorinţa de a învăţa, pe parcursul 
acestor luni, participanţii la training au trebuit 
să facă eforturi  pentru a urca încă o treaptă în 
profesia lor. În final, preparatele prezentate au 
primit aprecierea și aplauzele tuturor oaspeţilor. 
Iată cu ce s-au mândrit cei cinci:

Cu toții știm că micul dejun este cea mai 
importantă masă a zilei. Cei care își încep 
ziua cu o masă sănătoasă și consistentă, 
vor avea energie, bună dispoziție și putere 
de muncă pentru întreaga zi.

Dar cum ne face micul dejun mai fericiți?

Studiile arată că persoanele care 
mănâncă dimineața sunt mai bine dispuse. 
Cercetătorii nutriționiști au demonstrat că 
cei care mănâncă dimineaţa, sunt mai 
puțin predispuși la depresii și anxietate.

Serotonina este micul secret al fericirii, 
fiind hormonul responsabil cu starea de 
bine, de calm și liniște iar consumul de 
alimente este una dintre resursele care 
influențează nivelul de serotonină din 
creier. Când ne este foame, devenim 
mai agitați și mai irascibili, iar cei care 

Scoicile sunt alegerea perfectă pentru o 
masă lejeră: arată extraordinar, au un gust 
delicios şi sunt foarte sănătoase.

mănâncă sănătos în fiecare dimineață sunt 
mai binedispuși, mai puțin nervoși și mai plini 
de viață decât cei care sar peste micul dejun.

Dar nu numai nutriția este relevantă pentru 
starea de bine, ci și resursele sociale. O viaţă 
socială dezvoltată, în cadrul căreia ne simţim 
împliniți, va avea și ea ca efect creșterea 
nivelului de serotonină, dându-ţi o senzaţie 
de satisfacţie, o senzaţie pozitivă, o stare de 
fericire.

Grupul City Grill are rețeta perfectă pentru 
fericire și vă așteaptă în fiecare zi în oricare 
dintre restaurantele grupului, să vă bucuraţi  
de un mic dejun sănătos și accesibil.

Happy Breakfast!

A fost o adevărată plăcere să creez și să pun în 
aplicare un lucru foarte special și unic în industria 
ospitalităţii din România. Am reușit să ducem la 
bun sfârșit acest program inovativ și sunt fericit 
(cuvintele spun prea puţin) pentru fiecare dintre 
voi: Dana Popescu, Dan Iordan, Florin Dabija, 
Tudor Stan, Elena Ochean, precum și pentru 
Dan Tonescu, coordonatorul nostru de training și 
dezvoltare.

Programul de training nu se oprește aici. În 
viitor vom organiza cursuri de perfecţionare 
pentru a-i menţine la curent cu tendinţele culinare 
locale și internaţionale, metode de gătit și abilităţi 
de management.

Dana Popescu și Dan Iordan au fost promovaţi în 
poziţia de Brand Chef, Dana pe restaurantele City 

Rață confit
cu piure de mazăre

şi risotto cu sfeclă roşie
Trio desert (tartă Tatin, tartă Bakewell, 

prăjitură cu mousse de ciocolată şi 
şarlotă de lapte şi vanilie)

Laksa – preparat thailandez cu fructe 
de mare

Vițel Wellington.

Grill, iar Dan – la Hanu' Berarilor. Responsabilităţile 
și implicarea lor includ: training, mentoring și 
coaching pentru personalul din bucătării așa încât 
să ne asiguram că am reușit să creăm un ambient 
sănătos și prietenos. Cei doi vor fi implicaţi și în 
ciclul de dezvoltare a meniului, alături de mine, 
Dan Tonescu și brand manageri.

Florin Dabija, Tudor Stan și Elena Ochean sunt 
acum șefi de tură în bucătăriile lor, unde transmit 
colegilor cunoștinţele dobândite în Academie.

Toţi cei care au participat la aceste șase luni de 
cursuri și practică au acum în faţă o carieră – nu 
mai vorbim doar de un job oarecare. Fiecare dintre 
ei pot crește împreună cu noi, ajutând în acest fel 
la educarea viitoarelor generaţii de bucătari.

Locurile disponibile pentru următoarele două 
programe City Grill Chefs Academy sunt deja 
ocupate. Vom începe din nou în iunie cu următorii 
12 bucătari gata să înveţe cât mai multe despre 
această meserie minunată!

Kevin Hill,
Corporate Executive Chef

Grupul City Grill
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fasole galbenă. FITOCHIMICALE: alimentele galbene 
conțin antioxidanți precum vitamina C sau flavonoidele, 
care ajută la fortifierea sistemului imunitar și au efect de 
antiîmbătrânire.

VERDE. FRUCTE: mere, pere, struguri, lime, kiwi, 
avocado. LEGUME: varză, varză de Bruxelles, broccoli, 
spanac, urzici, salată verde, mazăre, fasole verde, ștevie, 
castravete, praz, anghinare. Culoarea verde este o culoare 
puternică ce o face să fie pe primul loc în topul sănătăţii, 
având un puternic efect anticancerigen. Fructele și legumele 

verzi au un conținut bogat în substanțe antioxidante, în 
special luteină, sulforafan și indoli.

ALB / ALB-VERZUI. FRUCTE: banane, pere albe, 
curmale, lychee. LEGUME: conopidă, chivas, fenel, usturoi, 
ghimbir, ceapă, ciuperci, țelină, varză albă. Culoarea albă 
este a FITOCHIMICALELOR: alicin sialium, care contribuie 
la un mediu anti-viral, anti-bacterian și anti-parazitar în 
organismul nostru. 

ALBSTRU-VIOLET / NEGRU. FRUCTE: dude negre, 
cireșe negre (amare), struguri negri, sâmburi de struguri 
negri, stafide, corcodușe negre, prunele închise la culoare, 
mure, afine, coacăze, smochine. LEGUME: vinete, andive, 
sfeclă, varză roșie, ceapă roșie, salată Lollo, lintea neagră, 
fasole neagră. FITOCHIMICALE : antocianine, care împiedică 
formarea tumorilor, conduc la îmbunătățirea funcțiilor 
cognitive, a memoriei și a abilităților motrice, protejează 
tractul urinar și asigură efectul de antiîmbătrânire.

Știm cu toții că trebuie 
să mâncăm zilnic fructe şi 
legume proaspete. Dar trăim 
într-o cultură în care salata 
are, de regulă, aceleaşi 
ingrediente de fiecare dată: 
roşie, castravete, salată 
verde. Coloristic, asta 
înseamnă doar roşu şi verde. 

Acest articol este despre  
modalitatea de a ne alege alimentele, 
luând în calcul culoarea lor. Este vorba 
despre diverse categorii de fructe și 
de legume, a căror culoare este dată 
de fitochimicalele  pe care le conțin. 

ROȘU. FRUCTE: mere și portocale 
roșii, cireșe, afine, merișor, struguri, 
grapefruit roșu, pere roșii, rodii, 
zmeură, căpșuni, pepene roșu. 
LEGUME: sfeclă, ardei, varză roșie, 
ridichi, ceapă roșie, cartofi roșii, 
roșii. FITOCHIMICALE: antociani 
și carotenoide – dintre care se 
remarcă licopenul, cunoscut pentru 
proprietățile sale anti-cancerigene 

PORTOCALIU. FRUCTE: caise, 
pepene galben, mango, nectarine, 
portoca le, papaya, p ier s ic i , 
mandarine. LEGUME: morcov, 
dovleac, ardei gras portocaliu. 
FITOCHIMICALE: carotenoide, din 
care se remarcă beta-carotenul (ce se 
transformă în vitamina A ajutându-ne 
ochii, oasele și sistemul imunitar)

GALBEN. FRUCTE: mere galbene, 
lamâi, grapefruit, pere galbene, 
ananas. LEGUME (și cereale): ardei 
grași galbeni, cartofi, napi, porumb, 

Dacă ar fi să numim un singur 
preparat care să reprezinte întru 
totul bucătăria românilor, atunci 
acesta ar fi cu siguranţă mititelul.

Originea acestui preparat 
simplu, dar gustos, are mai multe 
variante, unele credibile, altele 
doar povești frumoase.  În ceea ce 
privește compoziţia micilor, există 
zeci de variante pentru că fiecare 
bucătar profesionist sau de ocazie 
are propria reţetă originală. Nu 
există consens nici măcar în ceea 
ce privește tipurile de carne care 
trebuie folosite. După unele reţete, 
pentru cei mai buni mititei se 
folosește numai carne de vită, alte 
reţete includ și carnea de oaie, iar 

Micii - o mare legendă!

Andrei Roşu 
ne învață cum să alegem alimentele în funcție de culoare

En papillote (împachetarea) este o 
metodă de gătit clasică franţuzească 
care amestecă și intensifică aromele, 
oferind la final un preparat ca o… 
surpriză.

Atunci când este folosită în 
restaurant, ospătarul care servește 
preparatul face un mic spectacol, 
crescând gradual așteptarea și interesul 
oaspeţilor. După câteva clipe de 
suspans, ospătarul rupe învelișul în care 
a fost gătit preparatul, exclamând "Iată 
domnilor!", moment în care aburul plin 
de arome se împrăștie printre comeseni 
– "Poftă bună!"

En papillote este un mod de 
preparare foarte gustos și sănătos. 
Punem peștele împreună cu legumele, 
plantele aromatice, condimentele și 
puţin vin pe o hârtie de copt, apoi 
împăturim și introducem "pachetul" în 
cuptorul încălzit la 180 – 200°C.

Reţeta de mai jos trebuie folosită ca 
un ghid general, vă puteţi alege oricând 
singuri ingredientele și timpul de 
preparare după propriul gust. Trebuie 
să vă asiguraţi că toate ingredientele se 
vor găti uniform, nici prea mult, dar nici 
prea puţin.

Pentru o porţie de o persoană aveţi 
nevoie de următoarele:

În primul rând, un pahar din vinul 
favorit și radioul deschis pe postul 
preferat!

Ingrediente:
1 merluciu, somon, calcan sau orice alt 

tip de file (peștele este opţional, reţeta 
poate fi făcută doar cu legume)

1/4 cicoare (tăiată pe lung)
5 roșii cherry, tăiate pe jumătate
1 lingură de capere
1 hașmă (ceapă franţuzească) tăiată 

mare
3 frunze de cimbru
4 măsline kalamata
1 lingură de ulei de măsline de calitate
1 anșoa
1 căţel de usturoi tăiat în felii subţiri
3 linguri de vin alb
1 frunză de busuioc
1/2 lingură de paprika dulce
hârtie de copt
1/2 lămâie
sare și piper după gust
Metodă:
1. Puneţi toate ingredientele, mai 

puţin peștele și condimentele, într-un 
recipient din plastic și amestecaţi-le;
2. Tăiaţi hârtia pe dimensiune;
3. Așezaţi amestecul chiar în centru, cu 

peștele deasupra;
4. Asezonaţi, așezaţi lămâia deasupra 

peștelui și sigilaţi pachetul îndoind hârtia 
la jumătate și apoi împachetând fiecare 
margine de 3 ori. Asiguraţi cu scobitori.
5. Gătiţi pachetul în cuptorul încins la 

180 – 200°C.
Serviţi la masă pachetul sigilat, 

lăsându-i pe oaspeţi să savureze "marea 
deschidere". Poftă bună!

Kevin Hill
Corporate Executive Chef

City Grill

cele mai complexe cuprind inclusiv 
carne de porc sau curcan. Cantităţile 
de carne variază, evident, în funcţie 
de reţeta bucătarului. Însă ceea ce 
dă identitatea acestui preparat sunt 
condimentele: micii sunt probabil 
cea mai complexă mâncare  
românească din acest punct de 
vedere. Așadar, mititeii ar trebui 
să conţină piper, cimbru, ienibahar, 
coriandru, chimen, anason stelat și 
usturoi. Indiferent de compoziţia 
lor, micii au devenit populari pentru 
că sunt relativ ușor de preparat și 
ușor de servit în toate ocaziile.

Și dacă pofta a fost stârnită, 
City Grill vă așteaptă cu un meniu 
special de mici.

Chef Kevin 
ne învaţă:
Legume (cu
sau fără peşte) 
"împachetate"



ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD

Use your
creative ability
to make this ad

creative.
http://clientsfromhell.net

City Cafe 

Charles de Gaulle

Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15

0720 62.62.62

City Cafe 

Terminal Schengen

Aeroportul Internațional

Henri Coandă

0730 19.91.50 

City Cafe City Gate

Turnul de Sud, 

P-ța. Presei Libere nr. 3-5

0722 13.84.49

CITY CAFE

Centrul Istoric

Strada Stavropoleos, nr. 5

0726 28.23.73 / 021 313.75.60

CARU’ CU BERE

Trattoria Buongiorno Lido
C.A. Rosetti nr. 13
0725.11.77.66

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

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

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.

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

Multe dintre clădirile care dădeau identitate 
Capitalei nu mai sunt astăzi în picioare. Ochiul 
atent însă, mai poate găsi şi acum simbolurile 
unui oraş denumit odinioară "Micul Paris".

Amestecate printre noile construcţii 
ale epocii comuniste sau postcomuniste, 
clădirile-emblemă ale Bucureştiului se 
încăpăţânează să spună în continuaare 
povestea unor vremuri în care grija 
pentru spaţiul urban era o prioritate 
înţeleasă şi asumată de edili luminaţi.

Unul dintre cei care şi-au pus 
amprenta definitiv asupra peisajului 
capitalei este arhitectul Petre 
Antonescu (1873-1965) – puţini ştiu 
însă ce clădiri a ridicat acesta, chiar 
dacă trecem pe lângă ele în fiecare 
zi. Printre altele, el este părintele celui 
mai puternic simbol al Bucureştiului şi 
poate chiar al României: Arcul de Triumf 
– monument închinat Unirii Tuturor 
Românilor din 1918, inaugurat la 1 
decembrie 1936 pentru a sărbători 18 
ani de la eveniment.

Dar aceasta nu este singura operă 
impresionantă ridicată de arhitectul 
Petre Antonescu. Printre lucrările sale 
reprezentative se numără Palatul 
Primăriei Capitalei, Palatul Marmorosch 
Blank, Palatul Cretzulescu, Palatul 
Facultăţii de Drept. În ţară, Palatul 

Administrativ din Craiova, Cazinoul şi 
Hotelul Palace din Sinaia, Palatele de 
Justiţie din Brăila şi Buzău poartă, de 
asemenea, semnătura sa.

În majoritatea operelor sale, Petre 
Antonescu a folosit stilul neoromânesc, 
cu numeroase reinterpretări ale 
elementelor arhitecturii tradiţionale: 
pridvorul, loggia, balustrada 
brâncovenească, chenarul moldovenesc 
etc. Viziunea sa monumentală, dar 
echilibrată, definită de originalitate 
şi coerenţă, a influenţat şi dominat 
activitatea arhitecturală de la începutul 
secolului al XX-lea.

Petre Antonescu nu a rămas în 
istoria arhitecturii româneşti numai 
prin clădirile pe care le-a ridicat. Lui 
îi revine în mare parte meritul pentru 
frumoasa înfăţişare a Bucureştiului 
interbelic, aspect de care s-a ocupat 
direct prin implicarea sa în planificarea 
şi modernizarea urbanistică a oraşului.

Una dintre clădirile ridicate de 
prestigiosul arhitect este şi Casa Oprea 
Soare, în care funcţionează astăzi unul 
dintre restaurantele Hanu' Berarilor.

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

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

Cityy Grill Covaci 
Str. Covaci, nr.19, 
0727 62 62 62

City Grill Floresca
Calea Floreasca, nr. 175
(colţ cu Șos. Pipera)
0727 54.33.33

CITY GRILL

Simbolurile Bucureştiului:
le vedem zilnic, dar nu le cunoaştem istoria

Hanu’ Berarilor 
recomandă:

Escapadale în natură revin în topul preferințelor 

pentru turiștii români și străini care (re)descoperă 

zonele extraordinare pe care le are România.

Parcul Național Retezat este cea mai importantă 
rezervație naturală din România și o destinație căutată 
de cei care preferă drumețiile și peisajele montane 
sălbatice. Supranumit "tărâmul cu ochi albaștri" datorită 
numeroaselor lacuri glaciare răspândite pe tot cuprinsul 
său, Parcul se întinde pe o suprafață de aproximativ 20.000 
de hectare în  sud-vestul județului Hunedoara.

Numele Retezat provine de la masivul al cărui vârf 
(2482 m) se înfățișează sub forma unui platou cu o formă 
destul de precisă, fapt care a dat naștere la foarte multe 
legende de-a lungul timpului. În întreg Parcul se află peste 
20 de vârfuri mai înalte de 2000 de metri.

Retezatul este recunoscut pe plan internațional ca 
rezervație a biosferei, cu peste 1.000 de specii de plante, 
dintre care 100 pot fi întâlnite doar aici. Acestora li se 
adaugă peste 180 de specii de păsări și 55 de specii de 
mamifere. 

Cele peste 80 de lacuri formate în perioadele glaciare, 
când unii dintre ghețari ajungeau chiar și până la 10 km 
sunt elementele care fac cu adevărat spectaculoasă această 
zonă. Acum, lacurile sunt alimentate de zăpada topită 
sau de precipitațiile din sezonul cald. În Masivul Retezat 
se găsesc aproape 40% dintre lacurile glaciare de pe 

teritoriul României, inclusiv cel mai întins - Bucura, 
cu aproape 9 hectare, dar și cel mai adânc - Zănoaga 
(29 de metri), care are și cel mai mare volum de 
apă, aproape 700.000 de metri cubi. Unicitatea 
Retezatului este dată de faptul că în nici un loc din 
lume nu poate fi văzut un număr atât de mare de 
lacuri, în același moment și din același loc. 

Statutul de Rezervație Naturală impune restricții 
cvasitotale privind intervenția omului. În interiorul 
Parcului este delimitată o zonă cu caracter științific 
unde accesul este permis doar pe baza unei 
autorizații speciale, orice activitate (pășunat, pescuit, 
camping etc) fiind strict interzisă. Turismul și alte 
activități umane sunt permise doar în afara acestei 

zone, dar numai în anumite condiții impuse 
de statutul de rezervație a biosferei. Astfel, în 
încercarea de a conserva frumusețile naturii, 
pe întreg teritoriul Parcului au fost interzise 
orice mijloace de transport mecanizate, de la 
telecabine sau teleferice, până la autoturisme.

În fiecare an mii de turiști își aleg ca 
destinație Parcul Național Retezat. Dintre 
aceștia, 30 % sunt străini, atrași de sălbăticia 
și frumusețea rară a acestor locuri. Accesul în 
Parc se face fie prin Depresiunea Haţegului și 
Valea Jiului, pe DN66, sau dinspre Caransebeș, 
pe DN68, fie prin Petroșani, Lupeni, Uricani și 
Câmpul lui Neag.

Tărâmul cu ochi albaștri
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Sursă: Alin Dobrin


