
Aflați că de acum, la Caru’ 
cu bere, vă puteți desfăta cu 
Black Angus Tomahawk, una 
dintre cele mai bune fripturi 
din lume. 

Pe lângă aspectul senzațional pe care 
acest antricot de vită îl are, fiind încă 
atașat de osul întreg al coastei, Black 
Angus Tomahawk are cea mai mare 
cantitate de grăsime intramusculară, ceea 
ce o face să fie cea mai delicioasă friptură.

Black Angus este cea mai cunoscută 
dintre rasele de bovine. Carnea de 
mânzat “Black Angus” este obţinută 
într-un mod natural pe pășuni netratate, 
furajul principal fiind iarba ecologică. 
Aceasta nu conţine hormoni, antibiotice 
sau alte ingrediente artificiale. 

Recomandăm servirea fripturii Black 
Angus Tomahawk alături de un mix 
de salate și garnitură de cartofi cu 
rozmarin.
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Maria Radu și Lora. Ne place să 
experimentăm și să ne redescoperim 
farmecul propriilor piese și prin vocile 
și valoarea altor soliști sau soliste. Este 
flatant că unele dintre cele mai bune 
voci din România au încredere în noi și 
cântăm cu ele pe aceeași scenă.

Ești un tip destul de discret 
pentru un solist rock. De ce preferi 
să rămâi în afara "reflectoarelor"?

Acele "reflectoare" nu mă 
reprezintă, încerc să trăiesc în lumea 
mea. Așa îmi este mai simplu să nasc 
lumea în care sper să se regăsească 
din ce în ce mai mulți.

Se poate trăi din muzică în acest 
moment?

Trăiesc exclusiv din muzică din 
1999 când mi-am dat demisia de la 
jobul pe care îl aveam atunci în ProTV. 
Este un lux să fii liber și vreau să mă 
bucur de asta toată viața.

Ce faci în timpul tău liber?

Sunt mare fan al tenisului și merg 
să joc mai mereu. În rest, scriu, citesc 
și merg la film.

Ce proiecte pregătești pentru 
perioada următoare?

Cel mai important proiect este 
următorul spectacol cu producție 
proprie, despre care spuneam mai 
devreme, cel din 3 octombrie, "VUNK 
în Orașul Minunilor" și lansarea în 
septembrie a unui single nou, "Ne 
facem auziți".

Un gând pentru clienții City Grill?

Să mănânce bine la City Grill, dar să 
se hrănească și cu muzică :)

În ultima vreme trupa VUNK stă foarte bine în showbiz-ul românesc. 
Cărui fapt se datorează această revenire în forță?

Cel mai important a fost că am găsit oamenii cei mai potriviți pentru a face 
asta. Am muncit mereu și am luat foarte în serios visul acesta al nostru de a 
face muzică și de a trăi din ea și prin ea. Nu suntem doar niște artiști de vară, 
ci unii care vor mai întâi să ajungă la sufletul omului și abia pe urmă în topuri 
sau pe radio și tv. În momentul acesta suntem trupa românească ce investește 
cel mai mult în spectacol, în performanța de pe scenă și asta se vede în reacția 
publicului de la orice concert al nostru, fie că este în aer liber sau în club.

Anul trecut în octombrie ați susținut un concert despre care s-a spus 
că a revoluționat scena muzicală românească. Ce a însemnat pentru tine 
acest moment?

A fost un pas foarte important pentru noi. Pentru mine este foarte important 
că prin acel spectacol am provocat și alți artiști să gândească mai mult punerea 
în scenă a unui concert, iar asta face ca și noi să fim, la rândul nostru, provocați 
de ei. Anul acesta, tot pe 3 octombrie, tot la Sala Polivalentă, vrem să depășim ce 
am făcut anul trecut și am gândit un concept care va avea și o premieră creativă 
din punct de vedere vizual chiar și pentru piața mondială, fiind primul concert 
românesc cu sunet surround.

Trupa VUNK a realizat o serie de colaborări cu alți artiști, cum ar fi 
Antonia, Loredana sau Mirabela Dauer. Ce reprezintă pentru voi aceste 
"proiecte"?

Am mai cântat și cu Andra, Monica Anghel, Delia, Alexandra Ușurelu, 

LA VREMURI NOI, 
DELICATESE NOI!

TRUPA VUNK PREGĂTEȘTE 
O PREMIERĂ MONDIALĂ
Cornel Ilie și colegii săi de la VUNK cred în muzică și au investit totul 
în viziunea lor. Trupa va pune în scenă din nou în această toamnă 
un spectacol total.

PRIETENII CITY GRILL

www.distileriilebran.ro



Arta din pahare 
sau cum alegi vinul corect

CUM POŢI ŞTI 
DACĂ MĂNÂNCI SĂNĂTOS?

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate OUT4FOOD

Fiecare preparat 
culinar are nevoie de 
vinul potrivit. Căutați 
întotdeauna asocierile 
mâncare - vin care dau 
valoare unei mese bune. 

Respectarea regulilor elementare de siguranța 
alimentului de către cei care prepară alimentele 
(păstrarea la temperatura corespunzatoare, 
prelucrarea termică adecvată a alimentelor 
de origine animală, igiena corespunzătoare la 
depozitare, preparare, manipulare, servire, igiena 
persoanelor ce manipulează alimentele) previne 
apariția toxiinfecțiilor alimentare și a altor boli 
infecțioase cu cale de transmitere digestivă și 
reprezintă un element important în promovarea 
sănătății în relație cu alimentația.

Alături de rolul important pe care îl joacă tipul 
alimentelor ce compun dieta noastră zilnică, pentru 
a promova sănătatea și a menține o greutate cât 
mai apropiată de cea normală, alimentația trebuie 
să fie echilibrată, adică să respecte anumite 
proporții între macronutrienți (proteine, glucide, 
lipide), să aducă nutrienții esențiali (aminoacizi 
esențiali, acizi grași esențiali, vitamine și elemente 
minerale), fibre și energie în raport cu cheltuiala 
energetică a organismului. 

  Şef de lucrări Dr. Maria Nițescu
Medic primar Igiena Alimentației și Nutriției

Intensitatea gustativă și complexitatea 
preparatului culinar "cer" un vin de același nivel. 
Pentru asocieri "fericite", se iau în considerare 
textura și aromele ambilor parteneri ai asocierii, 
mâncarea și vinul.

Aperitivul, băutura care stimulează pofta de 
mâncare, poate fi ales dintre un spumant (Extra 
Brut, Brut), un produs de mixologie (cocktail) pe 
bază de spumant (Aperol Spritz, Bellini), un vin 
fortificat sec (Sherry sec - Manzanilla, Fino) sau 
o băutură pe bază de vin (vermut). În acest mod 
se stimulează papilele gustative și se pregătește 
organismul pentru masă.

Asocierea vinurilor pe parcursul mesei, de 
la antreu până la desert, trebuie să țină cont de 
mai multe elemente precum: tehnica culinară 
folosită (sotare, brezare, prăjire în baie de ulei, 
rotisare etc), sosul, garnitura, etc. Practic, fiecare 
preparat poate avea o asociere pe măsură, vinul 
fiind cel care pune în evidență aromele și gusturile 
produsului culinar, iar acesta din urmă lasă vinul să 
se exprime la potențialul său real.

De exemplu, fructele de mare "caută" vinuri 
cu aciditate ridicată, proaspete (Riesling, Pinot 
Grigio), crustaceele mari se asociază cu vinuri albe 
ample, lucrate (Chardonnay baricat), la gustările pe 

bază de carne sunt recomandate vinuri roșii tinere 
(de tip Beaujolais). Preparatele de bază, dacă sunt 
la grătar, se pot asocia cu vinuri fructate, dar cu 
structură medie, dacă sunt servite cu sos, "caută" 
vinuri maturate, mai corpolente.

La desert e bine să păstrăm vinul de la preparatul 
de bază, alegerea unui vin dulce fiind puțin 
cam mult pentru simțurile noastre, o saturație. 
Abundența de zaharuri duce la imposibilitatea 
percepției senzoriale corecte.

Finalul mesei poate fi apoteotic, apelând la un 
vin fortificat de tip Sherry (Pedro Ximenez/Xerez, 
Spania), Porto (Portugalia), Madeira (Portugalia), 
un vin licoros, precum Sauternes (Franța) sau chiar 
un distilat învechit pe bază de vin (Brandy, Cognac, 
Armagnac, Vinars). Acestea ajută la secreția 
corectă a acidului gastric și la efectuarea digestiei.

Așadar, faptul că la o masă bem mai multe 
vinuri nu este deloc greșit, dimpotrivă – este 
modul în care punem în valoare fiecare fel de 
mâncare servit.

   Sommelier Stelian Ştefan

De reținut:
 Se începe cu vinuri albe (eventual 

spumante), urmează vinuri roze și 
închidem cu vinuri roșii. 

 Se “călătorește” de la vinuri tinere 
la vinuri mature.

 Se merge în crescendo, de la sec la dulce.
 Nivelul de alcool este în creștere, de la 

vinurile ce se asociază cu gustările, 
până la vinurile ce încheie masa.

Despre nutriție 
și sănătate

Asociația Americană a 
Inimii a definit compo-
nentele optime ale unei 
diete sănătoase.

Astfel, în contextul în care 
alimentația aduce o cantitate 
de energie care să mențină o 
greutate normală, este definită 
ca fiind pro-sănătate, dacă 
îndeplinește cel puțin 4-5 criterii 
din cele de mai jos, însă nu se 
limitează la acestea:

1.  Mai mult de 4 porții de fructe 
și legume pe zi (4-5 căni);

2.  Cel puțin 2 porții de pește / 
săptămână (preferabil pește 
gras); 1 porție=100g;

3.  Sub 1500 mg sodiu / zi (3 
g sare) – se poate realiza 
prin evitarea alimentelor 
cu conținut crescut de 
sare (mezeluri, brânzeturi 
sărate, aperitive sărate, 
murături, conserve), adaos 
redus de sare la prepararea 
alimentelor prin înlocuirea 
sării cu diverse condimente 
și evitarea adăugării de sare 
în preparate, la masă;

4.  Peste 3 porții de cereale 
integrale / zi; 1 porție=30 g.

5.  Mai puțin de 450 kcal / 
săptămână din băuturi 
îndulcite cu zăhar, adică sub 
1100 ml / săptămână.

Alte componente ale 
alimentației sănătoase:

 Peste 4 porții / săptămână 
de semințe, nuci și leguminoase;

 Sub 2 porții / săptămână de 
preparate din carne procesată;

 Grăsimi saturate (grăsimi 
de origine animală) - sub 7% 
din aportul caloric total al zilei. 
Acest lucru se poate realiza 
prin consum de carne slabă 
de pasăre fără piele, consum 
de pește și fructe de mare, 
consum de lactate degresate 
sau semidegresate, evitarea 
grăsimilor animale (unt, untură), 
a produselor lactate grase 
(cașcaval, telemea, smântână ), 
a preparatelor din carne tocată 
și a cărnii grase de porc, vită.

 Evitarea acizilor grași 
trans (evitarea consumului de 
alimente preparate cu grăsimi 
parțial hidrogenate, coapte și 
prăjite).

Consumul de alcool trebuie 
limitat la o porție / zi la femei și 
2 porții / zi la bărbați;

(1 porție alcool=350 ml bere 
sau 120 ml vin sau 45 ml tărie).

Nu trebuie neglijat modul 
în care preparăm alimentele, 
deoarece prin folosirea unor 
metode inadecvate (prăjire, 
afumare, sărare, prelucrare 
termică intensă), scade valoarea 
nutritivă și adăugăm o serie de 
substanțe cu efect dăunător 
sănătății (acizi grași trans, 
compuși iritanți, hidrocarburi 
policiclice aromatice, etc).



Chef Kevin 
ne învaţă:

Mazăre 
cu roșii 
condimentate și 
porumb dulce

Un minunat preparat vegetarian 
care te încălzește în serile răcoroase. 

Pentru un rezultat de calitate, 
acest fel de mâncare trebuie 
preparat cu o zi înainte așa încât 
aromele să se dezvolte și să se 
amestece, ca în cazul tocanelor 
înăbușite. Dacă doriţi, puteţi 
porţiona și congela ceea ce nu 
consumaţi pe loc, nimic din savoare 
nu se va pierde. Reţeta de mai jos 
este pentru patru persoane.

Ingrediente:

10g Paprika dulce afumată | 10g 
Coriandru măcinat | 10g Chimen 
măcinat | Un praf de fulgi de ardei 
iute | 4 Căţei de usturoi, decojiţi 
și tăiaţi | 450g Ceapă albă tăiată 
cubuleţe | 400g Roșii mărunţite 
(conservă) | Un mănunchi de 
Coriandru proaspăt - tocat | 70g 

Pastă de tomate | 300g Apă | 200g 
Mazăre la conservă | 100g Porumb 
dulce | Pentru asezonat sare și piper 
| O lingură ulei.

Metodă:

1.  Daţi drumul la radio, turnaţi-vă un 
pahar din vinul preferat, sorbiţi o 
gură și începeţi treaba!

2.  Într-o oală mare, încingeţi uleiul 
și căliţi ceapa până se înmoaie și 
se rumenește;

3.  Adăugaţi usturoiul, pasta de 
tomate, chimionul măcinat, 
coriandrul și fulgii de ardei iute 
și lăsaţi pe foc un minut;

4.  Umpleţi-vă paharul, daţi muzica 
mai tare și faceţi câteva mișcări 
de dans!

5.  Adăugaţi roșiile, mazărea și apa 
și lăsaţi să dea în fiert, după care 
puneţi capacul și lăsaţi la foc 
mic 20 de minute;

6.  Adăugaţi coriandrul tocat și 
asezonaţi.

Așezarea pe farfurie:

Porţionaţi preparatul în patru 
castroane rotunde; încălziţi 
porumbul și așezaţi-l deasupra; 
puteţi adăuga câteva fâșii crocante 
de morcov călit; serviţi cu Tzatziki 
și pâine prăjită; preparatul "se 
înţelege" foarte bine cu un Pinot 
Grigio bine răcit sau cu un vin rose.

Poftă bună!

OUT4FOOD

Centrul Vechi
cea mai importantă atracție a Bucureștiului 

Unul dintre motivele acestui 
trend este concentrația de locații 
pentru servit masa sau pentru 
distracție. Peste 80% dintre 
respondenți susțin că Centrul 
Vechi este zona cu cele mai multe 
restaurante din București, în timp 
ce 68% îl percep ca locul cu cele 
mai multe posibilități de distracție. 

Date fiind aceste considerente, 
se remarcă și afluxul de străini, 
fie că sunt turiști sau persoane 
care lucrează temporar pe 
teritoriul României. Aproape 89% 
dintre respondenți consideră că 
Centrul Vechi este principalul loc 
în care poți invita un prieten din 
străinătate. De altfel, 88% susțin 
că, în ultima perioadă, vezi tot 
mai mulți străini în această zonă. 
Acest lucru se datorează, cel mai 
probabil, faptului că prețurile 
sunt mult mai accesibile decât 
cele din majoritatea capitalelor 
europene, iar viața de noapte 
mult mai vibrantă. Afluxul mare 
de străini, design-ul cosmopolit 

al localurilor și serviciile din 
ce în ce mai bune reprezintă 
principalele motive pentru care 
mai mult de jumătate dintre cei 
chestionați consideră Centrul 
Vechi o zonă „ca în Occident”, deși 
specificul local îi oferă o notă de 
unicitate. Restaurantul preferat de 
bucureșteni pentru invitații lor din 
străinătate este Caru’ cu bere.

Românii apreciază bucătăria 
tradițională

O direcție relevantă ce reiese 
în urma studiului este încrederea 
manifestată de bucureștean 
în bucătăria românească, atât 
prin prisma meniului, cât și a 
ingredientelor folosite. Deși 
sunt asumate anumite limitări 
ale bucătăriei românești în 
contextul stilului de viață 
actual, per ansamblu, calitatea 
mâncării românești și, mai ales, 
a ingredientelor noastre, văzute 
mai naturale și superioare celor 
,,de import”, este apreciată. 79% 
dintre participanții la studiu afirmă 

că preferă produsele alimentare 
românești, în timp ce 65% le 
consideră sănătoase.

În plus, stilul de viață sănătos 
căruia i se asociază sportul începe 
să fie îmbrățișat în unanimitate, 
98% dintre respondenți apreciind 
importanța mișcării în fiecare zi. 
Acest consens atitudinal este activat 
și susținut prin implicarea Grupului 
City Grill în susținerea mișcării, în 
dezvoltarea sportului de masă, 
prin maratoanele desfășurate de-a 
lungul timpului, Bucharest City 
Maraton, cât și alte parteneriate la 
evenimente sportive. 

Cercetarea a fost realizată 
online, în luna mai 2014, pe un 
eșantion de 765 respondenți, 

reprezentativ la nivelul orașului 
București pentru segmentul 18-
50 ani. Demersul cantitativ a fost 
coroborat cu o abordare calitativă, 
pentru aprofundarea aspectelor 
atitudinale și comportamentale ale 
consumatorilor din Centrul Vechi. 
Studiul este solicitat de grupul 
City Grill și realizat de Quantix 
Marketing Consulting, o companie 
specializată pe cercetare de piață și 
consultanță de marketing.

Din grupul City Grill fac parte 
restaurantele Trattoria Buongiorno, 
City Grill, City Cafe, Hanu’ Berarilor 
și Caru’ cu bere, toate în București.

Trattoria 
Buongiorno 
aduce 
savoarea 
Italiei într-o 
nouă locație 
din inima 
orașului! 

Cu aceleași preparate cu specific 
italian, Trattoria Buongiorno vă 
așteaptă acum într-un decor 
spectaculos al unei case cu poveste 
de pe strada C.A.Rosetti nr. 13, Palatul 
Lido. Iar terasa este locul perfect unde 
puteți lua o cină în cea mai romantică 
atmosferă, cu muzică bună, un vin 
ales din Toscana, paste de casă și bine-
cunoscutul tiramisu. 

Rezervări:
0725 11.77.66
buongiorno.lido@citygrill.ro

folosește mozzarella

Centrul Vechi este considerat cea mai importantă atracție a 
Bucureștiului de către români, așa cum arată un studiu realizat 
în primăvara acestui an de grupul de restaurante City Grill. Peste 
80% dintre respondenții studiului au concluzionat că Centrul 
Vechi este principalul loc de ieșit în oraș în București și destinația 
pe care o aleg atunci când își invită prietenii din străinătate. 
Această poziționare se va menține și în anii imediat următori, 
respondenții fiind de acord că această zonă va continua să se 
dezvolte și să atragă vizitatori, atât localnici cât și străini.

Pantone 286C Pantone 485C Pantone 348C Cyan



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 16 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
www.facebook.com/citycafero

URMĂREŞTE-NE PE FACEBOOK

Se spune că I.L. Caragiale petrecea ore 
întregi observând oamenii. În gară, la piață 
sau (mai ales) în cârciumă, el era atent la ce 
se întampla în jurul său. Cele mai suculente 
situații și povestiri care l-au inspirat pe nenea 
Iancu în creionarea fabuloaselor sale personaje 
s-au petrecut în compania unei halbe de bere. 
Dramaturgul era nelipsit din localuri și grădini, 
unde putea fi văzut împreună cu numeroșii săi 
amici - oameni de litere, actori, politicieni sau 
diverse alte personaje ale epocii, împreună 
cu care dezbătea ore în șir subiectele zilei. 
Caragiale savura din plin aceste momente 
destul de numeroase – se spune că una 
dintre celebrele sale replici "văd enorm și simţ 
monstruos" a fost rostită chiar într-o astfel de 
seară, după nenumărate halbe de bere.

Însă Caragiale nu s-a limitat doar la a face 
consumație, el cochetând și cu postura de 
patron de cârciumă. A deschis primul său 

local, "Berăria Mihalcea și Caragiale", în 1893, 
pe strada Gabroveni, iar un an mai târziu 
apărea "Berăria Bene Bibendi", în aceeași 
zonă, pe strada Șelari. În anul 1895 a deschis 
o a treia afacere, Restaurantul Gării din Buzău, 
împreună cu un cumnat.

De departe cel mai cunoscut local deținut 
de Caragiale a fost "Berăria Gambrinus", 
deschisă în 1901 într-o clădire ce se afla vizavi 
de Teatrul Național (actualul Hotel Novotel de 
astăzi), la intersecția străzii Ion Câmpineanu 
cu Calea Victoriei. În linia vremii, berăria 
avea mobilier din lemn masiv, cu lambriuri și 
stucaturi elaborate, decor inspirat de berăriile 
din centrul și vestul Europei. Pe lângă bere, 
se servea ciorbă de burtă, tuslama regală, 
mazăre bătută, șniţel vienez, mici, garnituri de 
cartofi pai, sfeclă, varză roșie, orez, cuș-cuș, 
pommes chips (cartofi prăjiţi tăiaţi în rondele 

foarte subţiri) și brânzeturi.
Datorită carismei autorului dar și a asocierii 

cu faimosul violonist Grigoraș Dinicu, Berăria 
Gambrinus a devenit unul dintre cele mai 
populare localuri din București. Astăzi, clădirea 
în care a funcționat Berăria Gambrinus nu mai 
există, însă numele său are ecouri care mai 
răsună și în prezent.

Din păcate, Caragiale nu a fost niciodată 
un mare afacerist, așa că a lichidat rând pe 
rând toate localurile pe care le-a deținut. 
Însă dincolo de insuccesul în afaceri, berăriile 
au fost o sursă de inspirație extraordinară 
pentru marele dramaturg: aici se petrec scene 
întregi din operele sale, aici își trăiesc dramele 
personale unele dintre cele mai savuroase 
personaje, aici s-a născut faimosul "Mitică", 
întruchiparea bucureșteanului în cel mai pur 
spirit al său.

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

Berăriile lui Caragiale
Hanu’ Berarilor 
recomandă:

15.000 de oameni din întreaga lume au venit 
anul trecut să vadă povestea adevărată a unui 
sat transilvănean readus la viață de un prinț.

În urmă cu câțiva ani, de Viscri nu știau decât cei care 
locuiau acolo sau în împrejurimi - un loc uitat de lume și de 
civilizație, "înghețat" într-o altă epocă. Însă tocmai acești ani 
de izolare au păstrat valorile sale cele mai importante, care 
atrag acum mii de turiști în fiecare an.

Totul a început în anii '90 cu o acțiune umanitară: "Șosete 
din lână naturală din Viscri", inițiat de doi nemți stabiliți aici. 
Prin acest proiect, șosetele croșetate de femeile din sat erau 
oferite în schimbul alimentelor de bază (zahăr, ulei sau pâi-
ne). Încet - încet, gama de produse manufacturate în Viscri 
a fost diversificată, cuprinzând, pe lângă șosete, și mănuși, 
căciuli, pulovere sau papuci din pâslă. Toate acestea sunt ex-
portate direct în Germania și vândute în întreaga țară.

Câțiva ani mai târziu, fundația Mihai Eminescu Trust, pa-
tronată de Prințul Charles al Marii Britanii, a venit în spriji-
nul acestei comunități izolate refăcând biserica și alte câte-
va case, în scopul păstrării tradițiilor și a istoriei acestui loc 
de poveste.

Însă Viscri avea să devină cu adevărat un simbol 
internațional atunci când moștenitorul Coroanei britanice 

a hotărât să cumpere aici o casă, la începutul anilor 
2000. Din acel moment, izolatul sat transilvănean s-a 
transformat într-unul dintre cele mai căutate obiec-
tive turistice din România.

Viscri are în prezent 100 de locuri de cazare, iar 
anul trecut satul a fost vizitat de un număr de 15.000 
de turiști, de 30 de ori mai mult decât numărul total 
de locuitori – aproximativ 500 de persoane.

„Anul trecut am avut turiști din Anglia, Rusia, El-
veţia, Franţa, Australia, Bulgaria, Noua Zeelandă, 
Germania sau Spania", spune Caroline Fernolend, 
vicepreședintele Fundaţiei Mihai Eminescu Trust. "Le 
place totul, dar în primul rând autenticitatea, curăţe-
nia din sat, ospitalitatea oamenilor, gastronomia. Ei 
spun că un sat așa de curat și aranjat nu au mai vă-

zut și că în ţara de unde vin nu mai există atâta 
autenticitate și tradiţii care se respectă.“

Dincolo de farmecul său de așezare istori-
că, Viscri este un exemplu reușit de revitaliza-
re a unei comunități prin propriile sale valori 
autentice. Ocupații arhaice de care nimeni nu 
mai avea nevoie astăzi și-au găsit din nou uti-
litatea, ruinele vechilor construcții săsești și-au 
recăpătat strălucirea de odinioară, iar oamenii 
locului simt din nou că au un rost. Viscri este 
foarte apreciat de cei care vin din țări în care 
"civilizația" a tăiat legăturile cu trecutul, însă 
și de români, pentru care acest sat brașovean 
este o sursă de inspirație și de regăsire a 
identității.

Cum au salvat șosetele de lână 
un sat din România

Scrierile lui I.L. Caragiale au 
rămas actuale de mai bine de 
100 de ani. Care a fost secretul 
său? Înțelegerea naturii umane 
care se dezvăluie cel mai bine în 
fața unei halbe de bere.


