
DESPRE CARIERA ŞI SUCCESUL TĂU NU 
avem ce să mai spunem, dar acum 
vrem să ştim şi despre omul Horia 

Brenciu. Ştie Horia Brenciu să gătească?

Hahahaha! Nu, deloc. Este domeniul cel mai 
“vitregit” al vieţii mele. Nu pot să mă laud cu 
nimic la capitolul culinar! Ah, mint…Zilele  
trecute am făcut, după un car de ani, 2 ochiuri.  
Nu s-a spart niciun gălbenuş! Asta da realizare!

Ne poţi dezvălui din hobby-urile tale? 
Se numară şi gătitul printre ele?

Gătitul, nu. Eventual să mă…gătesc pen-
tru a servi masa. În sensul ăsta sunt specialist! 
Fotografia îmi place foarte mult!

Ne poţi dezvălui măcar un secret din 
bucătăria ta sau o întâmplare hazlie?

Tot ceea ce vă pot spune despre bucătărie 
este că sunt un as într-ale gustatului. Nici la  
degustat nu stau rău…Ştiu să apreciez o  
mâncare bună şi un vin corpolent...Cel care se  
ocupă cu prepararea delicateselor în orchestra 
noastră este trompetistul meu, Horaţiu Bosca!  

Poate oricând să îmbrace uniforma de  
bucătar, în orice restaurant! Dincolo de asta, 
cântă în timp ce găteşte. La ultima vacanţă, pe 
care am petrecut-o alături de trupa mea, el a 
fost cel care a preparat timp de o săptămână 
tuturor, de la mic dejun până la cină, absolut 
tot! Din motivul ăsta, am plănuit deja încă o es-
capadă de vacanţă alături de band-ul meu.
Vreţi vreo reţetă în avanpremieră?

Ai vreo preferinţă în materie de bucătărie, 
un preparat, un ingredient nelipsit de la
mesele tale?

Piperul e moştenire de la tata, iar usturoiul 
şi ceapa sunt partenerii mei! Din păcate, având 
în vedere numeroasele întâlniri cu prietenii mei 
de pe Facebook, în special la concertele din 
ţară, nu prea pot să mă bucur de…aliaţii mei, 
aşa cum aş vrea.

Ieşi des în oraş la restaurant sau preferi 
intimitatea casei? Restaurantul reprezintă o 
plăcere sau o necesitate?

Plăcere, destindere şi puţină necesitate, pe 

alocuri. Iubesc locurile care au o atmosferă şi o 
ambianţă specială. Indiferent dacă e românesc, 
indian, japonez, libanez, chinezesc, american, 
din ţară sau din străinătate, restaurantul care 
mă câştigă, ca şi client, trebuie să-mi “serveas-
că” o amintire. Asta mă face să mă reîntorc la 
el şi să-i sfătuiesc şi pe alţii să meargă acolo.  
E foarte adevărat că depinde şi cu cine merg, 
dar la capitolul ăsta nu prea dau greş!

Ne poţi spune care este locul/restaurantul 
preferant în grupul City Grill?

“Caru’ cu bere”… e o plăcere!

Ce le poţi transmite membrilor echipei 
City Grill?

Dragii mei, cel mai important este să nu  
uitaţi să zâmbiţi şi să nu vă puneţi niciodată 
problema unui câştig rapid. Dacă alergaţi după 
bucuria clienţilor, e suficient. Banii vor veni 
de la sine! Iar dacă vreţi o sursă de inspiraţie,  
veniţi pe 25 martie, la Sala Palatului, la  
spectacolul nostru. Acolo va fi o bucurie de 
peste 4000 de suflete! 

Fac ce-mi spune inima!
“Dragii mei, cel mai important este să nu uitaţi să zâmbiţi!”

Noutãţi
Cu a doua locaţie deschisă în zona capitalei, lanţul de 
brutării de tip discount BACKWERK continuă planurile 
de extindere!

În luna martie, grupul City Grill a deschis a doua locaţie 
Backwerk în România, situată lângă Cinema Patria
(Bulevardul Magheru nr. 12-14).

Locaţia oferă clienţilor săi o gamă variată de produse 
de panificaţie, patiserie şi cofetărie, alături de diverse 
sortimente de sandwich-uri, snacks-uri şi salate.

Fie că sunteţi în drum spre birou, în pauza de prânz sau 
seara în drum spre casă, nu uitaţi să treceti pragul brutăriei 
Backwerk! Mirosul de pâine caldă, abia scoasă din cuptor, vă 
îmbie încă de la intrare. Brutarii sunt atenţi şi muncesc zi de 
zi la controlul continuu al standardelor, pentru a vă garanta 
plăcerea unică oferită zi de zi, la degustarea produselor 
brutăriei Backwerk.

Toate produsele sunt proaspete şi atent coapte în faţa 
clientului. Reţetele sunt din ingrediente 100% naturale, nu 
se folosesc conservanţi, toate materiile prime provenind 
din culturi controlate. Cu a doua unitate deschisă în zona 
capitalei, grupul City Grill continuă planurile de extindere 
pentru Backwerk, căutând parteneri francizaţi pentru sistem, 
atât pentru deschiderea de noi locaţii în zona capitalei, cât şi 
în toate marile oraşe ale ţării.
Franciza Backwerk prezintă o serie de avantaje viitorilor săi 
parteneri:
- Acces la Sistemul de Furnizori integraţi ai sistemului Backwerk;
- Training specializat francizatului şi personalului în cadrul 
Academiei Backwerk;
- Monitorizare continuă a activităţii operaţionale şi 
performanţelor locaţiei;
- Acces la un program de finanţare (de tip leasing) pentru 
preluarea echipamentelor necesare viitoarei brutării 
Backwerk.
Sunteţi interesat să operaţi propria brutărie Backwerk? 
Cu un capital propriu de investiţii de doar 50.000 Euro, 
puteţi accesa acum programul de franciză!
Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesaţi website-ul: 
www.back-werk.ro sau transmiteţi un e-mail la adresa: 
franciza@back-werk.ro
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DIN CELE POVESTITE DE DANA POPESCU  
şi din răspunsurile ei nu e deloc greu 
să îţi dai seama că este o persoană  

deschisă, cu un suflet frumos, care iubeşte viaţa şi  
lucrurile simple, care face totul cu plăcere, 
mai ales gătitul. Aşadar, vă lăsam pe voi să  
descoperiţi asta, citind interviul.

Când ai început să găteşti? Ce te-a  
determinat? Cine ţi-a fost profesor?
Este o meserie ca o poveste frumoasă, sau 
o poveste despre una dintre cele mai sa-
vuroase meserii din lume. Cred că primele  
încercări în bucătărie au fost în anii copilăriei, 
când mă străduiam să-i fiu de folos mamei. Ea 
mi-a fost mentor. Apoi m-am căsătorit şi nevo-
ia de a fi soţie model şi în bucătărie, m-a împins  
să-mi cumpăr tot felul de cărţi de bucate şi  
reviste. Fac parte din echipa City Grill din anul 
2000. Aici pot spune că am perfecţionat ceea ce 
era doar o pasiune.

Care este mâncarea din copilarie de care îţi 
aduci aminte cu drag? O prepari şi tu acum?
Pui cu smântână şi mărar, această reţetă reprezintă 
gustul copilăriei pentru mine. O prepar şi eu acum 
cu mare drag, dar parcă tot nu e ca a mamei.

Dincolo de viaţa profesională, care sunt 
hobby-urile tale?

În afară de a găti, iubesc sa-mi petrec timpul cu 
familia, să citesc şi să ascult muzică.

Pentru a deveni bucătar, trebuie să fi  
experimentat mult. Ce sfaturi ai pentru  
începătorii în ale bucătăriei?
Cel mai important este să pui suflet în 
ceea ce faci, adică să-ţi placă să găteşti.  
Combină acest instinct cu răbdare, perse-
verenţă şi imaginaţie şi nu ai cum să dai 
greş. Pregătirea profesională întregeşte  
aptitudinile şi le dă mai multă valoare, dar 
fară ele este mai greu să fii un profesionist. 
Ce amintiri amuzante ai din bucătărie?
În activitatea mea profesională am avut şi  
momente de nereuşită, unele chiar comice, dar 
cea pe care mi-o aduc aminte cu mare drag 
şi mă face să zâmbesc de fiecare dată, este 
din copilărie, când împreună cu sora mea am  
încercat să facem clătite. Mânuitul tigăii şi  
întorsul clătitei au fost deliciul...nu vă imaginaţi 
cum arătam şi noi şi bucătăria după mai bine de 
o oră jumătate.

Cum caracterizezi bucătăria românească?
Sunt mulţi care susţin că nu există o bucătă-
rie românească adevărată, în schimb eu sunt 
de părere că tradiţia culinară românească este  
extrem de bogată şi variată. Sunt departe de 

a fi experimentat toate gusturile şi aromele  
bucătăriei româneşti, dar am ocazia în fiecare 
zi în bucătăria City Grill să descopăr lucruri noi.

Dacă ar trebui să ne faci o recomandare 
din bucătăria internaţională, pe care ai  
alege-o?
Cred că prefer bucătăria mediteraneană. 
Este recunoscută ca fiind una dintre cele mai  
sănătoase bucătării din lume. Şi asta datorită  
ingredientelor folosite şi a modului în care 
sunt gătite. O parte din secretele bucătăriei  
mediteraneene am încercat să le aducem şi în 
bucătăria City Grill. Este foarte important să mă-
nânci sănătos nu doar acasă, ci şi când ieşi în oraş.

Ce fructe şi legume recomanzi pentru o  
dietă sănătoasă?
În pricipiu toate legumele şi fructele consu-
mate regulat şi netratate termic au un rol  
important într-o dietă sănătoasă. Eu reco-
mand fructele şi legumele cultivate în România, 
chiar dacă nu arată perfect. Au gust, aromă şi  
miros net superioare faţă de cele din import, şi 
cel mai important, mult mai sănătoase. Inclusiv în  
bucătăria City Grill ne străduim să folosim  
numai producţie românească de legume.

Mult succes, Dana, mai departe!

Interviu Dana Popescu
“Mânuitul tigăii şi întorsul clătitei au fost deliciul...nu vă imaginaţi cum arătam şi noi şi 
bucătăria după mai bine de o oră jumătate.”

SUFLETUL BUCĂTARULUI DĂ GUST MÂNCĂRII

Bucătar şef  
City Grill Primăverii

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate OUT4FOOD
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Plecând de la premisa că “nu trăim doar să 
muncim”, ne-am gândit la acest proiect nou 
pentru Trattoria Buongiorno. Pentru cei care 

nu ştiu, Trattoria Buongiorno Victoriei dispune la 
demisol de un foarte frumos şi intim spaţiu, perfect 
pentru petreceri de orice fel.

Cei care au fost fanii serialului Ally McBeal îşi 
amintesc pe semne că programul avocaţilor se  
termina tot timpul cu un “get together” în club unde 
beau, mâncau, dansau, socializau…într-un cuvânt 
se relaxau. Aceşti oameni nu uitau să se distreze 
iar performanţele lor profesionale erau evidenţiate.  
Ca şi ei, poate reuşiţi şi voi să testaţi şi să înţele-
geţi că una din sursele majore de energie este buna 
dispoziţie. Scopul conceptului de After Work Party 
este chiar acesta, buna dispoziţie, socializarea,  
împărtăşirea experienţelor şi nu în ultimul rând,  
cunoaşterea oamenilor cu care lucrezi şi din alt 
punct de vedere, într-o altă ipostază, cea de om 
simplu, nu de angajat sau coleg. Merită să încercaţi  
măcar o dată After Work Party-ul din Buongiorno Pub  
Victoriei, să răsplătiţi şi altfel munca decât prin  
recompense profesionale şi materiale.

Improve your social life with After Work Party  
in Buongiorno Pub!

TRATTORIA BUONGIORNO

After Work Party la Trattoria Buongiorno

Ia atitudine, direcţionează 
acum 2% din venitul tău!
Fiecare dintre noi s-a confruntat, mă-

car o dată în viață, cu probleme legate 
de sănătate, de educație sau de mediu.  

Fiecare dintre noi are o rudă bolnavă care are 
nevoie de îngrijire, cunoaşte un copil care are 
nevoie de educație, s-a revoltat în momentul în 
care a văzut modul în care mediul înconjurător 
este poluat sau şi-a dorit să facă o reclamație 
privind un produs care nu atingea standar-
dele de calitate, dorindu-şi un organism care 
să îi protejeze drepturile de consumator. Spre  
toate aceste aspecte şi multe altele de acest tip vă  
invităm să ne îndreptăm atenția şi resursele, 
pentru a le putea oferi o viață mai bună sau un 
trai liniştit acelor persoane pentru care cel mai 
mic gest poate aduce o schimbare majoră în 
viața de zi cu zi. În calitate de cetățeni şi contri-
buabili la bugetul de stat putem „dispune asupra 

destinației unei sume reprezentând până la 2% 
din impozitul pe venit net anual datorat statului 
pentru sponsorizarea entităților nonprofit, ONG-
uri, care se înființează şi funcționează conform  
legii. Prin intermediul campaniei naționale  
denumită „Ajută-ne să te ajutăm!“, A.N.P.C.P.P.S 
România şi-a stabilit ca şi deziderat tragerea unui 
semnal de alarmă cu privire la drepturile fun-
damentale ale cetățenilor: dreptul la educație, 
la sănătate, la viață şi la integritate fizică şi  
psihică. De asemenea, campania vizează şi 
anumite problematici din domeniul protecției  
mediului ce vin să sublinieze şi, totodată, să 
susțină nevoia actuală de a ne regândi în pro-
funzime modul de viață, scara de valori şi 
prioritățile. Din punct de vedere birocratic acest  
lucru este posibil prin completarea for-
mularului numărul 230 (se poate descărca  

gratuit de pe site-ul www.iaatitudine.eu) şi  
depunerea acestuia la Administrația Financiară 
de care aparține fiecare cetățean contribuabil.  
Grupul City Grill se alătură acestei campanii, 
astfel formularul 230 şi urnele pentru depunere 
se pot găsi şi în locaţiile City Grill.
Ajută-ne să te ajutăm! - www.iaatitudine.eu

www.citygrill.ro

Trattoria Buongiorno Pub

OUT4FOOD

Specialitatea casei la Hanu’ Berarilor
Dragii noştrii, noi v-am sugera să mergeţi 

la Hanu’ Berarilor s-o încercaţi, rapid şi  
eficient, tratamentul fiind perfect pentru 
domni şi domniţe. Dar dacă totuşi vreţi să vă 
testaţi aptitudinile şi să vă încântaţi jumăta-

tea cu bucate alese, noi vă punem la dispozi-
ţie reţeta “Mâncării berarului”: pulpe de raţă 
la cuptor servite cu varză călită.

Ce trebuie să ştiţi când cumpăraţi carnea 
de raţă? 

Grăsimea ei nu trebuie să fie galben  
aurie, acesta este semnul că raţa nu este 
deloc proaspătă sau tânără.

Ce avem nevoie?
- 2 pulpe medii pentru o cină în doi,  
aproximativ 500 gr.
- ulei de măsline
- foi de dafin şi sare

Cum le pregătim?
Pulpele se curăţă de piele şi se îndepăr-
tează grăsimea, apoi se introduc la cuptor 
în apă cu sare şi foi de dafin, la foc mic, 
aproximativ 2h. Se poate să necesite chiar 
mai mult, trebuie să le verificaţi şi să le ţi-
neţi până ce carnea devine fragedă. După 
ce le scoateţi din cuptor, le presăraţi cu un 
pic de sare şi le ungeţi cu ulei de măsline.

Cum le servim?
Într-un vas mai înalt se aşează varza căli-
tă ca un pat, iar peste ea, pulpele de raţă. 
Trebuie să mai alegeţi şi un vin alb demi-
sec şi gata, masa este servită.

Vă dorim poftă bună!
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Ca manager cu experienţă sau antreprenor 
eşti preocupat constant de atingerea obiective-
lor, prin dezvoltarea unei echipe performante, 
în vederea creşterii profitului.  
Află cum te poate ajuta un program Executive 
MBA! Contactează-ne şi înscrie-te la una dintre 
sesiunile de curs gratuite pe care le organizăm 
în perioada martie-septembrie 2011.  
Informaţii pe www.asebuss.ro sau e-mail; 
emba@asebuss.ro. ASEBUSS a fost înfiinţată în 
1993 şi s-a impus rapid ca lider de piaţa în  
domeniul educaţiei manageriale. ASEBUSS 
oferă programul româno-american Executive 
MBA (EMBA) în parteneriat cu o universitate de 
prestigiu: Kennesaw State University, Atlanta.  
Diplomele EMBA emise sunt recunoscute  
naţional şi internaţional, Kennesaw fiind acre-

ditată de cel mai înalt for internaţional: AACSB 
din S.U.A. ASEBUSS oferă programul EMBA 1 în 
aplicabilitate, oportunităţi de avansare în ca-
rieră şi networking, având cea mai valoroasă 
comunitate de absolvenţi din România, peste 
1070 manageri şi antreprenori cu experienţă.
CE NE DIFERENŢIAZĂ?
- Cei 18 ani de tradiţie şi continuitate în organi-
zarea programului Executive MBA.  
- Experienţa managerială a echipei de profesori 
şi experţi români şi americani pregătiţi la cele 
mai prestigioase şcoli de afaceri şi instituţii din 
SUA şi Europa.  
- Interactivitatea şi diversitatea metodelor uti-
lizate – proiecte individuale şi de echipă, studii 
de caz complexe, simulări de afaceri.
- Accesul la cele mai bune practici internaţionale 

de business.  
- Participarea la săptămâni rezidenţiale în  
ţară şi Atlanta.  
- Oportunităţile de networking din cadrul  
comunităţii noastre de absolvenţi, care  
beneficiază de evenimente şi acţiuni speciale.

Romanian - American - Executive MBA 

Non stop la dispoziţia ta
E greu să spui că poţi fi autoinformat tot timpul legat 

de activitatea pe care o desfăşori atunci când dimen-
siunile organizaţiei sunt mari. Ca dorinţele, solicitările 
sau nemulţumirile clienţilor să aibă un rezultat, condiţia  
primordială este să fii la curent cu ele şi în timp cât mai 
real. Astfel după implementarea sondajelor de opinie,  
a guestbook-ului electronic sau fizic din locaţii, ne-am  
gândit să mai punem un instrument la îndemâna  
clienţilor, un număr de telefon disponibil 24h din 24h cu  
ajutorul căruia să răspundem în timp real cerinţelor 
dumneavoastră, indiferent de natura lor.
Mulţumim celor care ne-au ajutat şi celor care ne vor 
ajuta în viitor să devenim şi mai buni în ceea ce facem.

Consilierul tău personal
Cei care au încercat pentru prima dată să  

organizeze la restaurant, la birou sau în  
grădina casei un eveniment de genul botez, ono-
mastică, cocktail, sau alte tipuri de evenimente  
înţeleg cel mai bine nevoia de a avea o persoană  
calificată care să te îndrume, care să caute cele mai 
bune oferte în locul tău, care să te sfătuiască şi să-şi  
folosească experienţa în folosul tău, astfel  
încât evenimentul să fie perfect în cele mai mici  
detalii, fară ca tu să depui efort sau să investeşti timp.  
Util şi practic, nu? Şi în plus fară costuri suplimentare 
pentru consiliere.

Indiferent de tipul evenimentului, de numărul de 
persoane, de cerinţele şi dorinţele tale, consilierul 
sigur va găsi oferta ideală, DJ-ul perfect, cel mai  
deosebit tort, cel mai iscusit magician, chiar mai 
mult decât îţi doreşti. Toate acestea le poţi avea 
într-una din locaţiile noastre sau chiar la tine acasă.  
Tot ce trebuie să faci este să soliciţi ajutorul, să dai 
detaliile şi în 24 de ore vei primi oferta pe e-mail.
Consilierul îţi stă la dispoziţie în orice zi, la orice oră!

Loredana Negoiţă 
0731. 491. 849

loredana.negoita@citygrill.ro

“Cred că un Executive MBA aduce mai mult decât un model managerial, pentru că acest program te poate ajuta în 
obţinerea unui leadership real. Dacă structura ta este cea a unui luptător, Executive MBA–ul te întăreşte în lupta 
pentru a deveni mai bun, mai competitiv.”

Sănătatea depinde în egală măsură de ceea ce 
mănânci, dar şi de modul de viaţă.

Responsabilitatea pe care o purtăm zi de zi prin servirea 
a mii de clienţi ne-a condus în a lua măsuri stricte în 
ceea ce priveşte calitatea materiilor prime şi a proceselor 
tehnologice prin care aceste materii prime se transformă în 
porţiile generoase şi gustoase pe care le servim în locaţiile 
noastre. Toate produsele animale şi vegetale sunt 100% 
naturale, nu provin din culturi modificate genetic, nu se 
folosesc aditivi, arome artificiale sau conservanţi. Pâinea se 
face în casă din aluat fermentat, făină, apă, drojdie, sare şi 
alte ingrediente naturale. Legumele şi fructele, care în mare 
măsură provin din culturi autohtone, sunt atent selecţionate 
şi păstrate în condiţii adecvate astfel încât să-şi păstreze 
valorile nutritive şi nu în ultimul rând, gustul.Scopul nostru 
este de a vă oferi o alternativă sănătoasă, sigură şi igienică 
la bucătăria voastră de acasă. Pentru a completa un mod 
de viaţă sănătos, tot ce trebuie să faceţi este să fiţi activi 
zi de zi şi echilibraţi în alegeri. Noi vă asigurăm oricând o 
masă sănătoasă!

ADRESELE LOCAŢIILOR DIN PROGRAMUL OUT4FOOD

City Grill Primăverii
B-dul Primăverii, nr. 3
0726.62.62.62, 021 233.98.18 
City Grill Lipscani
Str. Lipscani, nr. 12
(colţ cu Calea Victoriei)
0729.62.62.62, 021 314.24.89 
City Grill America House 
Şos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8
0729.64.26.42, 021 311.74.50
City Grill Feeria 
Şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 44A
0721 33.37.42, 021 310.69.79
City Grill Orhideea 
Splaiul Independenţei, nr. 210 - 210B
0727.62.62.62, 021 318.87.18

CITY GRILL
City Café Oracle
Calea Floreasca, nr. 175 
(colţ cu Şos. Pipera),  
0727.54.33.33
City Café Charles de Gaulle
Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15
0720.62.62.62 
City Café - NOU
Str. Sevastopol nr. 9, 
incinta spitalului Sanador 
0734.73.82.77
City Café - NOU
Terminal Schengen  
(Aeroportul International Otopeni)

CITY CAFÉ

Trattoria Buongiorno
P-ța Victoriei, vis-a-vis de sediul Orange
0722.44.67.66, 021 317.43.63 
Trattoria Buongiorno
Băneasa Shopping City, Etaj 1
0731.49.66.59

TRATTORIA BUONGIORNO

Centrul Istoric
Strada Stavropoleos, nr. 5
0726.28.23.73, 021 313.75.60

CARU’ CU BERE
Centrul Istoric
Str. Poenaru Bordea, nr. 2, 
021 336.80.09, 0729.40.08.00

HANU’ BERARILOR 

Centrul Istoric
Str. Franceză, nr. 52,
0733.11.04.64

CANTINA SPORT BAR

Centrul Istoric
Str. Franceză, nr. 52,
0733.11.04.64
BUNDETOT - NOU
Şoseaua Mihai Bravu nr. 2
0735.00.78.91

BUNDETOT

Backwerk
I.C. Brătianu, nr. 6
021 311.52.13  
Backwerk - NOU
Bd. Magheru nr 12-14
021 310.75.05

BACKWERK

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

www.facebook.com/carucubere
www.facebook.com/hanuberarilor
www.facebook.com/trattoriabuongiorno
www.facebook.com/citygrillro
www.facebook.com/cantinasportbar
www.facebook.com/bundetot
www.facebook.com/backwerk

URMĂREŞTE-NE PE FACEBOOK

MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS

OUT4FOOD

Noutãţi
Mihai Albu – Preşedinte regional Starbev, absolvent ASEBUSS


