
˝Întotdeauna 
am cântat 
despre ce ni 
se întâmplă 
nouă sau 
prietenilor 
noștri.̋

Care este secretul vostru, 
secretul succesului Voltaj?
Unul clasic…90% muncă și 
10% talent…în plus, tot ce am 
făcut a fost din plăcerea de a 
cânta și nu pentru a apărea 
la televizor sau alte lucruri 
de genul ăsta, întotdeauna 
am cântat despre ce ni se 
întâmplă nouă sau prietenilor 
noștri, nu am încercat să 
părem altceva decât ceea 
ce suntem, și cred că asta a 
contat mult în ochii publicului, 
care continuă să ne susţină și 
după atâţia ani.

Călin Goia - solistul trupei Voltaj 
cu aceleași gusturi ca la 20 de ani

CANTINA

Este cineva care nu a fredonat, măcar o dată, versurile binecunoscutei piese „20 de ani”?  
Probabil că răspunsul tinde către „nu“ 100%. Toţi la un moment dat ne-am regăsit în versurile ei şi 
am simţit să le fredonăm. Iată ce ne declară Călin Goia solistul trupei Voltaj:

Noutăţi

        Dacă Hanu’ Berarilor de pe Poenaru Bordea 
este deja un loc cunoscut și  iubit, atât de către 
bucureșteni sau provinciali, cât și de străinii 
care ne colindă țara, surpriza care va urma va fi 
adorată de-a dreptul: un nou Han al Berarilor, 
situat pe Pache Protopopescu, la numărul 
51. 
        Nici nu știm despre cine să vorbim mai 
întâi: despre Emilian Pake Protopopescu, 
considerat de către unii cel mai bun primar 
al Bucureștiului, în vremea lui pavându-se 
străzi, introducându-se iluminatul electric 
și reorganizându-se Primăria? Sau despre 
povestea romantică a Elenei Lupescu, mai târziu 
soția Regelui Carol al II-lea, deoarece acest 
conăcel se spune că i-a aparținut cândva?
        Din cele de mai sus, se înțelege că și acest 
nou Han va fi deschis într-o clădire istorică, 
interbelică, cu ornamentele pe care noi suntem 
obișnuiți să le vedem în zonele scăpate de sub 
buldozerele comunismului.
        Hanu’ Berarilor de pe Pache în mod sigur 
o să fie o berărie de succes. Vă așteptăm în 
curând cu 300 de locuri, cu personal care să vă 
trateze împărătește, cu berea turnată în halbe 
reci, cu celebra noastră rață pe varză și cu 
nelipsita voie bună.

În curând, 
un nou Han
al Berarilor  
pe pacHe protopopescu
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Ce planuri aveţi pentru viitorul apropiat? Ce ne 
pregătiţi nou?
tocmai am terminat un turneu naţional de 11 orașe 
care a mers extraordinar de bine, iar acum în toamnă 
vă pregătim un single nou. 
Cunoaștem pasiunea ta pentru motociclete. Se 
poate spune că printre pasiunile tale se numără și 
gătitul?
Mai puţin. În schimb pot să spun că savurez, cu mare 
plăcere, ce gătesc cei mai pricepuţi decât mine.
Știm că îţi place să călătorești. Te-a “impresionat” 
vreun preparat culinar în deplasările tale?
Mi-a plăcut foarte mult mâncarea vietnameză. au 500 
de feluri de mâncare tradiţională…nu am apucat să 
le gust pe toate, dar a fost suficient să mănânc două 
săptămâni acolo ca să îmi dau seama că e extrem de 
delicioasă!
Ai o reţetă favorită, chiar dacă n-o gătești?
nu neapărat. sunt multe feluri de mâncare care 
îmi plac… și, în plus, îmi place foarte tare să încerc 
mâncăruri noi. nu sunt genul conservator în acest 
domeniu.
Care este cel mai priceput bucătar din trupă?
Hahaha…nu avem așa ceva, dar dacă te invită vreun 
coleg de-al meu la o masă gătită de el, să nu te duci!
Care este locaţia ta preferată în grupul City Grill? 
cea care e cea mai apropiată de locul în care ţi se face 
foame.
Ce mesaj vrei să transmiţi echipei City Grill?
echipei voastre îi urez mult succes și multe preparate 
cel puţin la fel de bune ca cele de până acum!



C red că mulţi știu cum arăta 
acest restaurant în urmă cu 6 
ani. efortul echipei city Grill 

de a-i reda strălucirea de altă dată, 
a dat roade foarte repede. Practic, 
după doar 6 luni de la redeschidere, 
restaurantul a prins avânt. ceea ce 
nu știu mulţi este faptul că mai există 
ceva în prezent din perioada mai puţin 
înfloritoare a carului, ce reprezintă un 
model de loialitate și adaptare pentru 
cei mai tineri dintre noi. ion botescu, 
nea ion cum îi spun colegii, este 
angajat la caru’ cu bere de 38 de ani. 
iată pe scurt povestea lui nea ion.
Ne puteţi spune când v-aţi angajat 
la Caru’ cu bere?
nici eu nu realizez, dar este o  viaţă 
de om. din 1973, caru’ cu bere este 
pentru mine a doua casă, unicul loc de 
muncă. când m-am angajat ca picol 
nici nu terminasem școala.
Câţi ospătari avea atunci Caru’?
44 de ospătari și 40 de picoli, care 
deserveau atât caru’ cu bere, cât și 
barul de zi, bodega cu bere. acum 

suntem, doar în  caru’ cu bere, 170 de 
angajaţi.
Ce ne puteţi spune din  perioada 
dumneavoastră de  început de la 
Caru’ cu bere?
Şi atunci restaurantul era fără  rival, 
se vindeau aproape zilnic 3000 litri de 
bere și 5000 de mici. evident, meniul 
nu era așa de variat cum este acum, iar 
oamenii apreciau lucrurile simple.
Cred că de-a lungul anilor aţi  
servit mii și mii de oameni. Au fost 
și personalităţi printre ele?
o mulţime, și atunci, dar și acum: 
edward Kennedy, fratele fostului 
președinte american, actorul Jean 
Marais, constantin tapalagă și, de 
curând, prinţul moștenitor al Japoniei, 
demi Moore și mulţi alţii. În perioada 
‘70-’80, actorii de la teatrul de 
comedie veneau după spectacole la 
caru’ cu bere. aveau o masă, aceeași,  
rezervată în fiecare seară.
Care consideraţi că sunt diferenţele 
dintre “atunci” și “acum”?
Vremurile s-au schimbat, acum marea 

majoritate a clienţilor sunt grăbiţi, 
restaurantul nu mai este doar un loc de 
relaxare, înseamnă și pauza de prânz, 
o întâlnire de afaceri sau o pauză între 
două cursuri de la facultate. timp de 
30 de ani am lucrat cu aceeași echipă, 
am avut colegi care au ieșit la pensie 
după 44 de ani la caru’ cu bere. 
ospătăria este acum mai mult pentru 
tineri, care în același timp sunt dornici 
să evolueze și, evident, au și multe 
opţiuni. dar sunt mândru că pot ţine 
pasul cu ei.
A fost greu să vă acomodaţi cu  
tânăra echipă City Grill?
nu, deloc. lucrând cu oameni tineri 
reușești să-ţi păstrezi măcar spiritul 
tânăr. În plus, echipa city Grill a scos 
acest restaurant din declin, i-a dat 
strălucirea de altă dată și l-a adus în 
acel loc bine meritat de “cel mai bun 
restaurant”.
Nea Ion, îţi dorim multă sănătate și 
putere de muncă alături de echipa 
City Grill până la pensie!

Ion Botescu, legenda vie de la Caru’ cu bere
Ion Botescu, Nea Ion cum îi spun colegii, este angajat la Caru’ cu bere de 38 de ani.

ion Botescu
caru’ cu bere

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate Out4fOOd

este unul din cele mai distractive 
moduri de a-ţi petrece câteva ceasuri.
Drăguțul purceluș tare mai este iubit și 
respectat de către bucătarii de profesie 
sau amatori și tare mai este așteptat 
și visat de către gurmanzii veșnic 
flămânzi.
Purcelușul trebuie să fie frecat cu mălai, 
sare sau piper, bine masat, scuturat, 
pus în oală de pământ la baiț, în vin sau 
ulei, cu multe condimente amestecate: 

cimbru, boabe de muștar, foi de dafin, 
usturoi sau orice alte ierburi care par a 
se potrivi cu gustul consumatorului.
Jarul trebuie să fie de calitate astfel 
încât purcelușul să fie bine rumenit 
și învârtit, ca să nu adoarmă onorata 
asistență la masă.
Să vă spunem și rețeta noastră? 
Evident ne face plăcere să o dezvăluim 
clientului nostru respectabil:
Purcelușul de lapte se pune la baiț 

cu 24 de ore înainte de a fi montat 
pe proțap. Baițul este simplu: cu vin 
alb, ceapă, morcov, boabe de  piper, 
rozmarin și cimbru.
A doua zi se fixează bine în proțap și 
sub o supraveghere strictă se învârtește  
stropindu-se cu vin roșu și miere, până 
se rumenește, la foc mic pentru a nu 
transforma în jar gustosul șorici. Toată 
treaba trebuie să dureze două ore și 
jumăte, maxim trei. Se servește cu 

cartofi copți, murături sau legume, în 
funcție de preferințe.
Evident că un proțap automatizat, cu 
trepte de viteză face totul mai ușor, 
dar dacă nu te doare spatele, o mână 
și juma’ de cap după ce ai rumenit 
purcelușul se cheamă că nu ai gustat pe 
deplin din plăcerile vieții.
Dacă nu vă descurcați, vă așteptăm la 
Hanu’ Berarilor unde, așa cum spune 
poetul: ‘’Proțapul e deja-nvârtit’’.

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate

Ne-am propus, cu ceva timp  
în urmă, să punem în valoare în 
activitatea noastră câteva din valorile 
românești. acum, când aproape că 
nu mai știm care sunt acestea, când 
suntem amăgiţi de grijile zilnice și 
tentaţi să aducem și să împământenim 
obiceiurile vecinilor noștri europeni, 
ne bucurăm când vedem tricolorul pe 
produsele din galantare și apreciem 
menţiunea “fabricat în românia“.
cum erau străbunii noștri? ce simţeau 
ei în plus faţă de noi? de ce erau 
patrioţi? de ce păstrau tradiţia și 
inventau stiluri de arhitectură, cum ar 
fi cel neo-românesc, în care îmbinau 
perfect trecutul cu prezentul? acestea 
sunt doar câteva din întrebările pe care 
ni le punem din ce în ce mai mult.
stilul neo-românesc este descris 
de către cunoscători ca o mișcare 
estetică fundamentală a arhitecturii 
din românia de la sfârșitul secolului 
al XiX-lea și continuând până către 
cel de-al doilea razboi mondial. este 
o interpretare inedită a formelor și 
elementelor arhitecturii românești, 
fiind, în același timp, o modalitate de 
afirmare a identităţii noastre naţionale.
Una dintre construcţiile monumentale 
ale bucureștiului, care se încadrează 
în acest stil arhitectural original, este 

casa soare. Probabil că puţini dintre 
noi suntem familiarizaţi cu adevăratul 
ei nume și aceasta din cauza că, 
atât în timpul regimului comunist, 
cât și un mare număr de ani după, 
această clădire istorică, monument de 
arhitectură neo-românească, a fost 
promovată ca fiind casa bucur.
casa soare a fost construită în anul 
1914 conform proiectului executat de 
către cel mai mare arhitect al perioadei, 
un iubitor al stilului neo-românesc. Un 
personaj pasionat, prolific și longeviv, 
arhitectul Petre antonescu a proiectat 
multe dintre clădirile bucureștiului, 
printre cele mai reprezentative  
fiind Primăria Municipiului bucurești 
și Palatul creţulescu, precum și 
numeroase locuinţe particulare. chiar 
și arcul de triumf, inaugurat în anul 
1936 cu ocazia sărbătoririi a 18 ani de la 
Unirea tuturor românilor, este proiectat 
tot de către Petre antonescu.
casa soare a fost construită ca locuinţă 
privată a familiei soare. casa se întinde 
pe 5 nivele: 
subsol (pivniţă), demisol, parter înalt, 
mansarda 1 și 2, aflându-se în mijlocul 
unei vaste grădini, pe o suprafaţă de 
3000 mp.
intrarea în grădina casei soare se face 
trecând pe sub porţile de piatră care-

casei, sunt dominate de 
numeroase ornamente, 
interpretări ale arhitecturii 
tradiţionale românești. clădirea 
a fost păstrată foarte bine, iar 
interiorul sigur vă va fascina. 
atât în holul de la intrare, cât și 
în camerele din interior, regăsim 
lambriuri sculptate din lemn, 
coloane cu capiteluri dichisite, 
elemente de mobilier și tavane 
pictate, în forma lor originală.
din fericire, acest loc de poveste 
este deschis publicului larg,  
deoarece găzduiește Hanu’  
berarilor interbelic, restaurant 
deschis de către Grupul city 
Grill în toamna anului 2009.
În această atmosferă interbelică 
puteţi savura preparate 
tradiţionale românești și 
băuturi după toate gusturile 

(de la ţuiculiţa servită la ţoi, la 
halbele de bere înspumată). 
aici poţi să-ţi serbezi cele mai 
fericite momente din viaţă, să 
comemorezi trecutul sau pur și 
simplu să trăiești prezentul în 
cel mai plăcut mod cu putinţă.
Vara, în grădina Hanului, 
se organizează evenimente 
artistice și se pregătește 
proţapul pentru purcelușii 
fragezi. iarna este șemineul 
încălzit și grădina transformată 
în tărâmul lui Moș crăciun. noi 
credem că românii au inventat 
întoarcerea în timp, iar poarta 
Hanului te duce către epoca 
interbelică, către atmosfera din 
grădină Hanului.

nu ţi-e cu crezare? 
te poftim să încerci!

Hanu’ Berarilor Interbelic,
deschis în Casa Soare
reînvierea tradiţiei și a valorilor românești

Arcadele sunt alungite, bizantine, pe modelul bisericilor medievale de influenţă islamică.

și păstrează și acum farmecul 
original, deși nu au scăpat în 
totalitate de adăugirile făcute 
în timpul regimului comunist. 
Gardul este și acum cel original 
și este făcut din piatră și fier 
forjat. odată ajuns în gradină, 
nu poţi să nu remarci intrarea 
copleșitoare a casei. Măreţia 
faţadei este completată de scările 
somptuoase din piatră, și de 
coloanele cu dragoni împietriţi 
în capitelul lor. arcadele sunt 
alungite, bizantine, pe modelul 
bisericilor medievale de influenţa 
islamică. frumuseţea stilului neo-
românesc stă în aducerea în  
actualitate a simbolurilor vechi, 
neaose: regăsim motivul funiei 
care înconjoară casa și bogate 
ornamente cu panouri florale.
exteriorul, cât și interiorul 

Atât în holul de la intrare,  
cât şi în camerele din interior,  

regăsim lambriuri sculptate din lemn. 

Ați încercat vreodată să căutați rețete pentru purceluș de lapte la proțap? 



 când spui „bucătărie românească”, te 
gândești la experiența ce însumează tot ceea 
ce este românesc: atmosferă, arome culinare, 
ospitalitate. Puține restaurante reușesc să se 
ridice la nivelul emoțional al acestor cuvinte. 
dacă mai adaugi și „mâncare sănătoasă”, lista 
se scurtează, restaurantele putând fi ușor 
numărate pe degete.
 Pe lângă valori ca tradiție, pasiune, 
îndemânare și dedicare, un restaurant cu 
bucătărie românească trebuie să aibă în 
urmă experiența anilor, o viziune puternică, 
deschisă și orizonturi largi. doar așa se poate 
diferenția, aducându-și clienți din diferite 
medii, dar cu gusturi similare, clienți pe 
care-i așează la mese cu tradiționalul „Poftă 
bună!” și-i ridică mulțumiți cu „să vă fie de 
bine!”, obținând promisiunea că aceștia se vor 
reîntoarce bucuroși.
 Încă din 2004, aducem pe masa și în 
sufletul clienților noștri produse de calitate 
și servicii din ce în ce mai bune. În momentul 
în care intri în city Grill știi sigur că mănânci 
foarte bine și că vei simți unul dintre cele mai 
importante lucruri care ne definesc, nu numai 
pe noi grupul city Grill, cât și pe români în 
general, ospitalitatea.
 Pe piața restaurantelor, rețetele produselor 
și cantitatea din farfurie diferă, în funcție de 
strategia sau convingerile fiecărei companii.

 Politica city Grill este aceea de a fi 
accesibili ca preț, de a fi recunoscuți pentru 
porțiile generoase cu care ne servim clienții, 
cu rețete autohtone, cât mai gustoase și mai 
sănătoase. 
 Printre specialitățile cu care ne așteptăm 
clienții enumerăm: brânzeturi și mizilicuri 
românești, ciorbițe de văcuță, de burtă, 
de perișoare, fripturi fragede, mâncăruri 
tradiționale, de la chifteluțe marinate până 
la tochitură ardelenească cu mămăliguță, 
preparate așa cum știu bucătarii noștri mai 
bine.
 deoarece știm că românii apreciază 
o friptură bine facută și pentru că 
“grill-ul”  nostru este recunoscut 
în întregul oraș ne-
am ‘aventurat’ cu 
un produs nou, 
‘’cotlet de porc 
haiducesc, 
asortat cu 
cartofi prăjiți 
și castraveți 
murați’’.
  chiar dacă 
la oraș se mai 
fac doar simbolic 
târgurile de toamnă, 
unde toți gospodarii veneau 

cu recolta, nouă ne place să ne mândrim cu 
fructele și legumele proaspete, achiziționate 
bineînțeles din piață. toamna ne place să 
facem mustul în casă și să vă invităm la 
pastramă de oaie cu mămăliguță, la frigăruile 
de berbecuț sau cârnăciorii de oaie.
 tot timpul anului ne place să facem cele 
mai bine-nvârtite sărmăluțe și să pregătim 
cele mai bune bucate preparate pentru 
evenimentele speciale. ne place de asemenea 
să fierbem vinul cu scorțișoară și să dichisim 
cu frișcă tortul de mere.
 Mănâncă și simte românește la city Grill! 

cred că marea majoritate a oamenilor, 
când întâlnesc termenul fructe de mare se 
gândesc: “aaa…delicatesă“, fără să știe că, 
preparate corect, sunt adevărate comori 
pentru organismul nostru.
o mare parte din fructele de mare care se 
găsesc pe piață, sunt importate din olanda, 
dintr-un sat de pescari cu 1000 locuitori, 
numit UrK. dar importuri considerabile se 
mai fac din norvegia și din Japonia.
Pentru a-și păstra calitățile nutritive 
excepționale, timpul scurs între momentul 
pescuirii și până ajunge în farfurie trebuie 
să fie undeva în jur de 48 ore. asta explică 
și faptul că prețul pentru unele sortimente 

din categoria fructelor de mare este 
considerabil uneori.
când spunem „fructe de mare“, ne referim 
la toate viețuitoarele marine comestibile; 
asta înseamnând și pești. o mare parte a 
consumatorilor cred că în categoria fructelor 
de mare se încadrează doar cele care sunt în 
cochilie; ceea ce este foarte greșit.
fructele de mare au un aport echilibrat 
de grăsimi saturate, omega 3, proteine și 
carbohidrați, care ne ajută să avem o dietă 
sănătoasă. acestea sunt bogate în vitamine 
din complexul b, au un conținut scăzut de 
sodium, proteinele din componenta lor fiind 
ușor asimilate de către organism.

nutriționiștii recomandă consumul lor 
pentru multe tipuri de diete, având în 
vedere că, pe lângă elementele menționate 
mai sus, mai găsim în componența lor și 
zinc, fier, potasiu și fosfor.
consumul de creveți este recomandat 
în tratamentele antiinflamatorii și 
anticancerigene; homarii întăresc sistemul 
imunitar, scoicile au calități stimulatoare 
ale aparatului genital, iar peștii cu carne 
albă sunt recomandați în tratamentul 
depresiilor.
cred că v-am dat destule motive să 
includeți în dieta dumneavoastră și fructele 
de mare.

Ce comori se ascund  
în fructele de mare....

Bucătărie românească
la City Grill

Out4fOOd

 ne apropiem cu pași repezi de ziua mult așteptată 
de la sfârșitul anului. Începem ușor, ușor să ne 
facem planuri: unde o vom petrece, cu cine, cu ce ne 
îmbrăcăm sau ce dorință ne vom pune.
 dacă veți rămâne în bucurești, dar totuși vreți să 
aveți o noapte de neuitat, noi venim în întâmpinarea 
dorințelor voastre și vă propunem să alegeți una 
dintre locațiile noastre: caru’ cu bere, Hanu’ berarilor 
interbelic, city Grill Primăverii, city Grill centrul istoric 
și trattoria buongiorno Victoriei.
 Pentru a afla detaliile, nu trebuie decât să ne contactați.

Caru’ cu bere:  
andrada.ciubotariu@citygrill.ro, 0730 022 021
Hanu’ Berarilor Interbelic:
camelia Proca
hanuberarilor@citygrill.ro, 0723 600 386
City Grill Primăverii:  
ileana.radu@citygrill.ro, 0727 307 000
City Grill Centrul Istoric:  
aurel.ciobanu@citygrill.ro, 0730 711 295
Trattoria Buongiorno Victoriei:  
loredana.mihai@citygrill.ro, 0722 151 465

TU UNDE VEI PETRECE REVELIONUL?



Descoperim
noul Carlsberg

Din SUA în Japonia, din Danemarca până 
în Australia, berea care a făcut înconjurul 
lumii cu gustul său unic, ne prezintă noua 
sa identitate. 
Noua poziţionare pune accentul pe istoria şi valorile brandului şi se adresează, în afara 
consumatorilor fideli, şi noii generaţii de consumatori activi, dornici de aventură. Urmând 
exemplul fondatorului J.C. Jacobsen, tânărul antreprenor care a reuşit să facă din Carlsberg 
un brand de renume, consumatorii sunt încurajaţi „să facă un pas înainte şi să ia deciziile 
corecte”.
Carlsberg este binemeritata recompensă pentru ca ei să ia atitudine, să fie ei înşişi, să-şi 
urmeze visele, să-şi asume riscuri, să exploreze, să accepte provocări noi şi să ia hotărâri 
curajoase în ceea ce priveşte viaţa lor. 
“That calls for a Carlsberg” este afirmaţia pe care o va face, de acum înainte, berea aflată 
de zece ani pe piaţa din România, care s-a remarcat ca fiind o marcă inovativă, participând 
activ la crearea unor momente unice în viaţa consumatorilor.

Nimic mai simplu: în Grupul City Grill 
ai consilier gratuit!

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. bucurești - Ploiești, nr. 44a
0721 Feeria, 021 310.69.79
city Grill orhideea 
splaiul independenţei, nr. 210 - 210b
0727.62.62.62, 021 318.87.18

CITy GrIll
city cafe oracle
calea floreasca, nr. 175 
(colţ cu Şos. Pipera),  
0727.54.33.33
city cafe charles de Gaulle
Piaţa charles de Gaulle, nr. 15
0720.62.62.62 
city cafe terminal schengen 
Aeroportul Internațional Otopeni 
0730.19.91.50

CITy CAfE

trattoria buongiorno Victoriei
b-dul lascăr catargiu, nr. 56 
0722.44.67.66, 021 317.43.63 
trattoria buongiorno băneasa
băneasa shopping city, etaj 1
0727.41.78.79

TrATTorIA BuoNGIorNo

centrul istoric
strada stavropoleos, nr. 5
0726.28.23.73, 021 313.75.60

CAru’ Cu Bere

HANu’ BerArIlor 
INTerBelIC 

centrul istoric
str. Poenaru bordea, nr. 2 
021 336.80.09,  0729 400 800

centrul istoric
str. franceză, nr. 52
0733.110.464

CANTINA SPorT BAr

centrul istoric
str. franceză, nr. 52
0733.110.464

BuNDeToT

backwerk brătianu
i.c. brătianu, nr. 6
tel: 021 311.52.13  
backwerk Magheru
bd. Magheru nr. 12-14
www.back-werk.ro

BACkWerk

Exemplar gratuit distribuit în locaţiile afiliate Out4fOOd

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

urmărEşTE-nE PE FACEBOOk

Ai de organizat o 
petrecere pentru 
colegii tai?

telefonul consumatorului
0731.491.849
office@citygrill.ro

Loredana Negoiță
0731 49 18 49 / loredana.negoita@citygrill.ro

cei care au încercat cel puțin o dată să 
organizeze un eveniment la restaurant, la 
birou sau pe peluza casei – fie că a fost vorba 
de nuntă, botez, onomastică sau cocktail 
party – înțeleg cel mai bine nevoia de a avea o 
persoană calificată pentru îndrumări.
cum ar fi să ai un consilier gratuit care 
să caute cele mai bune oferte, care să te 
sfătuiască și să-și folosească experiența în 
avantajul tău, astfel încât evenimentul să fie 
perfect până în cele mai mici detalii, fără ca tu 
să depui efort sau să investești timp prețios?
tocmai pentru că ne-am gândit că ți-ar fi de 
mare ajutor, în grupul nostru orice petrecere 
organizată beneficiază de ajutorul unui 
consilier, fără costuri suplimentare.  

Util și practic, nu?
indiferent de tipul evenimentului, de numărul 
de persoane, de cerințele și dorințele tale, 
consilierul tău dedicat va găsi localul ideal,  
dJ-ul perfect, un tort potrivit temei petrecerii, 
cel mai iscusit magician și orice-ți mai trece 
prin cap, evident păstrând limita de legal, 
moral și să nu îngrașe prea tare.
tot ce trebuie să faci este să ne soliciți
ajutorul, să ne dai detaliile și în 24 de ore vei 
primi oferta noastră pe e-mail.
consilierul îți stă la dispoziție în orice zi,  
la orice oră!

agricultura organică este o preocupare de 
actualitate a omului contemporan. Pornind de la vechiul 
proverb chinezesc „suntem ceea ce mâncăm“, tot mai 
multă lume dorește să aibă pe masă o hrană sănătoasă, 
lipsită de substanțele chimice utilizate din plin în 
agricultura modernă (îngrășăminte chimice, pesticide, 
insecticide etc.).

Pentru a putea fi certificate, produsele organice 
trebuie să îndeplinească câteva cerințe legate nu numai 
de producția în sine, ci și de locul unde este poziționat 
terenul (dacă va fi într-o zonă intens circulată sau 
puternic industrializată produsul va fi contaminat 
cu diverse elemente chimice poluante), de modul de 
depozitare, prelucrare și transport, fiind impuse chiar 
și anumite condiții de comercializare a acestora către 
consumatorul final în ceea ce privește expunerea și 
prezentarea.

consumatorul trebuie să facă diferența între 
produse după modul de etichetare, existând pe piață 3 
tipuri de produse organice:

Produsul având pe etichetă mențiunea 100% 
organic, obținut în exclusivitate din produse organice, 
care nu conține nici un fel de aditivi alimentari;

Produsul organic sau bio, care conține cel puțin 
95% produse organice;

Produsul care conține cel puțin 70 % ingrediente 
organice, care nu este atestat de autorități și nu are 
dreptul să conțină ștampile de certificare în acest sens, 
dar poate avea în denumirea de produs mențiunea 
organic sau bio.

cunoscând aceste noțiuni, consumatorul informat 
nu va fi păcălit de faptul că un produs declarat ca fiind 
cu ingrediente organice, are dreptul de a purta pe 
etichetă această inscripție conținând în același timp 
aditivi de gust, culoare și aromă, conservanți artificiali 
sau alte e-uri.

românia este țara care poate aborda cu ușurință 
agricultura organică, deoarece deține suprafețe 
imense, în comparație cu alte țări, care nu au fost atinse 
de „facilitățile“ agriculturii moderne, fiind pur și simplu 
abandonate și neutilizate ca terenuri agricole.

city Grill va aduce pe masa consumatorului la 
sfârșitul acestui an câteva preparate 100% organice în 
speranța că vor fi apreciate de către clienți.

În curând 


