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Se distribuie exclusiv
în restaurantele afiliate grupului.

Exemplar gratuit.

Pasionat de dans?
Nu rata următoarea ediție a Dance Hero Pro-Am Competition!
Concursul Dance Hero Pro-Am Competition i-a reunit pe cei care iubesc
dansul într-un eveniment de excepție. Vedeta TV Mihai Petre s-a implicat
total în organizarea acestei prime ediții
din România.

Care au fost impresiile participanților?
Dance Hero a fost un succes pentru cei din comunitate, dar și pentru cei din afara ei. Sala a fost plină
și am fost foarte încântat să văd că oamenii au venit
în număr atât de mare. Cu siguranță amatorii care vin
la școlile de dans au fost o sursă de inspirație pentru
majoritatea spectatorilor.
Ce beneficii aduce dansul celor care îl practică
chiar și ca hobby?
Numărul celor care vin la cluburile de dans e în
creștere și asta mi se pare firesc pentru că e o bună
alternativă pentru sala de fitness sau alergare, dar și
o ocazie fantastică de a se afla într-un grup în care se
pot simți extraordinar, și, de ce nu, chiar o formă de
meditație. Sunt psihoterapeuți care recomandă dansul
ca terapie de cuplu și nu numai.

Sursa: ProTV

De ce ați decis să organizați acest concurs?
Dance Hero Pro-Am Competition este competiția
în care un dansator profesionist dansează împreună cu
un amator. Dar Dance Hero este, de fapt, o mare petrecere, un eveniment în care se întâlnesc oameni care
iubesc dansul.
Ne-am unit mai multe școli, Academia de Dans
Mihai Petre, Vertigo și Global Dance Studio, împreună
cu Dragoș Petrescu, Președintele Grupului City Grill, și
am demarat și în România acest proiect care se desfășoară în lume, de foarte mulți ani.

Veți organiza competiția și anul viitor?
Ne dorim să organizăm Dance Hero Pro-Am și în
2020 pentru că această comunitate crește, și pentru că
avem ocazia să ne bucurăm împreună cu toți cei care
ne sunt alături în aceste momente extraordinare. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care iubesc dansul!

Aceasta este o poveste
despre dor
Nu-i cu lacrimi, cu toate că e plăcut să credem că
se rostogolesc câteva când îți fuge gândul la deliciosul antricot de vită la grătar. Nu-i nici cu sentimente
neîmpărtășite, chiar dacă bucătarul de la Car dorește
să te vadă mai des și tu te încăpățânezi să păstrezi vizitele pentru momentele speciale. Nu-i nici cu despărțiri
greu de suportat pentru că restaurantul din strada Stavropoleos e tot acolo unde îl știu toți bucureștenii, din
1879 până acum. Cu toate astea e o poveste de dor.
E o poveste despre tine, gurmandul căruia îi place
teribil de mult să stea la masă în Caru’ cu bere. Și lor
le ești drag tare, păi cum să nu se bucure când știu că
au așa mușterii pofticioși care îi aleg din nou și din nou?
Dar ca în orice relație se mai întâmplă să fiți și despăr-

țiți. Ce să-i faci, tu mai vrei să mănânci și pe acasă. Când
se întâmplă depărțirea și mănânci la tine în bucătărie,
dar cu gândul la Car e timpul să îl aduci mai aproape.
Magazinul cu suveniruri, Caru’ cu bere, îți oferă
diverse tratamente împotriva dorului. Data viitoare,
înainte să pleci spre casă cu burta plină și spiritul hrănit, ești așteptat să iei și o amintire cu tine. Și ce ar putea să fie mai potrivit decât o halbă din ceramică? Sau
poate îți plac mai mult tacâmurile și vesela care urmează liniile modelelor clasice din 1975? Mai găsești baterii de vin, cărți poștale, șepci, tricouri, magneți, broșuri. Intenția nu e să te copleșim cu câte și mai câte. Cel
mai bine ar fi să arunci o privire singur. Întreabă ospătarul unde le găsești și ce povești sunt agățate de ele.
Așa că, vezi tu, nu-i chiar fără leac dorul de Car atunci
când nu poți să ajungi la restaurant. Orice suvenir te duce
acolo într-o clipită. Asta nu înseamnă că nu mai e cazul să
vii să te așezi la masă și să te omenești așa cum se cuvine.

Echilibrează
simțurile!
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Cea mai tare combinaŢie de

când cu combinaŢiile
La început a fost micul. Vorbim de grăta-

rul neaoș, românesc, grătarul național, afumătorul de
ceruri în zilele de întâi mai, al treilea pol al pământului
la orice picnic fie că e pe malul lacului Snagov, la Cernica în pădure sau cine știe pe unde. În piață la Obor, în
bariera Vergului, pe Covaci la cârciuma lui Iordache, la
Matache, în gară la Basarab, în Giulești lângă stadion,
la Cireșica, Bolta Rece, Caru’ cu bere, la Târgul de Moși,
la Paști, de 23 august, de Sfânta Maria, mai peste tot, la
început a fost micul.
După care a fost burgerul. Simbolul libertății, al
capitalismului,
al
noii
generații.
Hamburger,
Cheeseburger, Angus Burger, California Burger, Slider,
Slooper, Veggie Burger.... și încă o sută de feluri.

Puse unul lângă altul micul și burgerul arată aproape
ca un conflict între generații. Două școli de gândire, două
culturi diferite, două culori ce nu s-au văzut niciodată...
Și atunci am zis – SĂ FIE MICIBURGER. Cea mai tare
combinație de când cu combinațiile. O chiftea suculentă
și apetisantă construită din carne de mici, ușor picantă
și tot felul de condimente viclene, băgată într-o chiflă de
formă americană și inspirație locală, împreună cu felii
crocante de castraveciori murați ca la Buzău, muștar de
Tecuci si, pentru cei curajoși, niște rondele de Jalapeno
tocmai bune să trezească gustul de viață până și în cel
mai stoic pesimist.
Eat, Pray, Eat again!!! Doar la City Grill.

Ce-i mai mare:

Un metru de bere sau un metru de cârnat?
Au luat halbele de bere și le-au pus una lângă alta până le-a rezultat un metru. Un metru liniar
de halbe pline cu bere proaspătă, rece și apetisantă.
Așa l-au inventat. Cetățenii consumatori au fost încântați și l-au botezat popular Metrul de la Becker.
Erau anii `90, iar Bucureștiul un oraș care se reinventa după o lungă convalescență comunistă. Anii au
trecut, vremurile s-au schimbat și după perioada de
glorie maximă, Becker a dispărut o vreme din peisaj.
Până în 2019 când s-a întors mai voinic, mai frumos și
mai viteaz. Odată cu el, metrul de bere și-a reintrat în
drepturi. Cum însă inovația este a doua natură în sta-

bilimentul de pe Calea Rahovei, au creat un companion pentru deja celebru Metru de bere – METRUL
DE CÂRNAT. Dacă dai cu ruleta, centimetrul, metru
de tâmplărie, cotul sau orice alt instrument de măsură
atât are cârnatul lor – un metru. Un metru de cârnat
așezat imperial pe cartofi prăjiți și murături cât să sature orice apetit generos și să deschidă calea berii spre
a aluneca mai lin și mai armonios spre sufletul omului.
De acum n-are decât să cânte fanfara, să se așeze
prietenii la mesele lungi căci, iarna și nopțile sunt mai
lungi, aproape la fel de lungi ca un metru de bere...sau
poate de cârnat!
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Tocăniță de
calamari
Calamari 300 g
Măsline Kalamata 50 g
Ardei gras colorat 100 g
Capere 20 g
Praz 100 g
Usturoi curățat 20 g
Ardei iute 1 bucată
Vin bucătărie 30 ml
Stoc pește 130 ml
Sos roșii 400 ml
Ulei măsline
extravirgin 40 ml
Sare 2 g
Piper măcinat 2 g

Se curăță prazul și se feliază împreună cu ardeiul gras. Usturoiul se toacă
mărunt. Se iau caperele și se taie pe
jumătate, iar ardeiul iute se feliază.
Uleiul de măsline se pune la încins
în tigaie. Toate ingredientele pregătite anterior se adaugă peste acesta
împreună cu măslinele Kalamata. După
ce se călesc, se sting cu vin, iar în urma
evaporării vinului se adaugă stocul de
pește.
Calamarii se curăță, se taie feliuțe
și se adaugă în tigaie. Se lasă la călit
timp de 4-5 minute urmând ca apoi să
se pună sosul de roșii. Se fierb toate cca
4-5 minute. La sfârșit se condimentează
cu sare și piper după gust.
Poftă bună!

Retetă

by Chef Dan Țonescu
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Pizza cea de toate poftele
Celebrul preparat de origine italiană, a devenit, de multă vreme, unul dintre cele mai apreciate și mai gustate feluri
de mâncare de pe planetă. Ca să ne facem o idee, americanii comandă 350 de felii de pizza pe secundă. E greu de
crezut că noi, europenii, suntem mai puțin pofticioși. Mai
trebuie spus că acest entuziasm gastronomic are o istorie
impresionant de lungă. Prima oară când cuvântul pizza a
fost descoperit, a fost acum mai bine de o mie de ani, într-o
scriere latină.
Probabil că unul dintre motivele pentru care pizza
este atât de populară, îl găsim în versatilitatea și
diversitatea rețetelor din care se prepară. Dacă
italienii strâmbă din nas când aud de avalanșa de ingrediente care aterizează pe
blatul rumenit, restul lumii a dat frâu
liber imaginației culinare. De exemplu, brazilienii nu concep pizza fără
mazăre, iar în China, e de la sine înțeles, că trebuie să adaugi și crenvurști
ca să întregești ansamblul.
Un alt studiu ne spune că sâmbăta

se mănâncă pizza cel mai des. Nu-l contrazicem, doar că ne
asociem credinței populare care spune că momentul ideal să
te bucuri de acest preparat este ”acum!”. Și dacă ”acum” vă
e poftă, treceți pe la Buongiorno, unde cele mai gustoase rețete vă așteaptă, proaspăt scoase din cuptor. De care să fie?

Iarnă românească pentru târgoveții pofticioși
Vântul din ce în ce mai
rece și mai intens, ridică un
pic din coviltirul Carului
cu bere și dezvăluie oferta
pentru sezonul rece. Primul
în capul listei își ițește aromele ispititoare. Ciolanul
românesc de porc servit cu
varză acră călită, mămăliguță, hrean și cu ardei iute.
Pentru că este românesc,
porția este generoasă, de
1.6 kg și a fost copt tocmai
șase ore, pe îndelete, în cuptor. Este o porție generoasă
nu doar în gramaj, ci și în
complexitatea de arome și
gusturi. Dintre ele, agresivitatea hreanului și a ardeiu-

lui iute nu lasă loc în pahar
decât pentru o bere mai plină, cu o bună carbonatare,
așa cum este un Ursus Retro
nepasteurizat, numai bun să
curețe papilele și să resusciteze nostalgia ospețelor autumnale de odinioară.
Dar dacă scoatem din
poveste ardeiul iute și
hreanul? Ei bine, atunci
rămâne textura fină a
ciolanului și dulceața verzei care se completează cel
mai bine cu o Băbească
Neagră de Panciu, un vin
roșu ușor, lejer, fructat, suficient de sprințar cât să susțină
savoarea preparatului.

Somelier: Sergiu Nedelea
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Dacă e,
să fie
petrecere!
Are Hanu’ Berarilor Elena Lupescu
ceva în zidurile clădirii care îmbie la
petrecere, distracție și voie bună. Să fie
de la istoria încărcată a acestei case, să
fie de la rafturile încărcate de vin și pivnițele pline de butoaie de bere, să fie
de la personalul prietenos și bucătarii
pricepuți... nimeni nu poate spune cu
exactitate.
Cert este ca nu există prin preajmă

vreo locantă mai bună de petrecut ca
acolo. Că e un botez, o zi de naștere,
vreun sfânt sau cine știe ce aniversare cu colegii de muncă, Hanu’ Berarilor Elena Lupescu este bucuros să-și
primească mușterii cu brațele deschise
și să-i trateze cu băgare de seamă și
respect. Locul e mare, au loc la o masă
toate rudele, și cele de-a doua, și cele
de-a treia, toți colegii de la birou, și

șefii, și colaboratorii și tânăra stagiară
de la administrativ, ce să mai, lume să
fie că de petrecere se ocupă Hanu’ cum
mai rar ai văzut.
Sunt atâtea povești de petrecere și
chef întipărite în memoria chelnerilor
ori a barmanilor de la Han încât ai putea să scrii romane întregi și tot nu le-ai
isprăvi. Așadar, de ai chef de un chef,
acolo-i locul. Hai noroc!
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Republica lui Manuc

Libértate,
égalitate,
cu de toate.

Cuvântul republică derivă din termenul latin res publica,
însemnând „lucru public”. Republica este o formă de organizare statală (sau formă de stat) în care suveranitatea aparține
poporului, iar puterea executivă este exercitată de cetățenii
aleși pentru o perioadă determinată. Așadar după toate aceste
criterii Republica lui Manuc este cea mai fidelă interpretare a
acestei definiții, mai populară decât cea chineză, mai veselă
decât Republica de la Ploiești, mai echitabilă decât cea franceză.
De cum s-a arborat drapelul Republicii pe paltinul din
curte de la Manuc, s-a și pornit democrația șprițului și imnul deserturilor, căci așa cum stă scris în Constituția părinților fondatori, scrisă într-o noapte de noiembrie, pe un butoi de douăzeci de deca, în crama de la Han, pe un șervet
de bucătărie, cu o peniță udată în Fetească Neagră: “fiecare
cetățean are dreptul la paharul său de vin suveran iar fiecărei dudui i se dă dreptul la vot și la mâncat zaharicale”.

StORCEAGUL

Și tot în Constituția Republicii stă scris că “băutura trebuie
să curgă liberă, soarele să strălucească iar cetățenii să fie mereu
fericiți și mulțumiți “. Păi așa da Republică, în care să trăiești
cu concetățenii liberi, la aceeași masă încărcată de bunătățile
scornite de Bucătarul sucit al Hanului, nepot de-al treilea, al
cumnatei de-a doua, al vărului primar, al nașului lui Manuc.
Asta viață, de unde consumi de acolo se sporește, căci
a fost revoluție mare să se înfăptuiască această Republică,
poporul a ieșit din casă și și-a exprimat sincer și deschis dorințele, mulți s-au prăbușit sub ploaia de pahare reacționare,
au căzut eroic sub mese, dar până la urmă poporul a învins!
Trăiască Republica lui Manuc! Trăiască Traiul Bun! Iar de
nu sunteți încă cetățeni cu pașaport de Republică în regulă,
atunci e vremea să renunțați la ingratul statut de emigrant de
cârciumă și să deveniți cetățeni cu drepturi depline. Ura!!!!

Atria Urban Resort
sau cum se nasc
comunități frumoase

mic ghid de consum.
Nu e borș de pește, nici ciorbă de pește, este storceag. Așa i-au zis lipovenii din Deltă acum mai bine
de o sută de ani și așa îi spunem și noi când îl punem
în fața Dumneavoastră, pe masă, la Pescăruș. Sunt
legende care spun că celebrii pirați din Marea Neagră renunțau la viața nelegiuită și se așezau la casele
lor, în Sulina, din două pricini: una erau femeile iar a
doua era storceagul.
Născut dintr-un amestec de bucătărie ucraineană și românească, storceagul este un preparat făcut
anume dintr-o carne de pește mai sățioasă – sturion
sau somn, un preparat delicios care atunci când este
făcut cum trebuie ți se întipărește adânc în memoria
afectivă a gusturilor. Iar la Pescăruș este făcut cum
trebuie, prin îmbinarea a două rețete, una de la Sfântul Gheorghe și alta de la Jurilovca și adus fin în prezent prin talentul și priceperea bucătarului.
Se mănâncă fierbinte, alături de ardei iute și neapărat cu un țoi de țuică de prune. Este un bun deschizător de ospăț, și, îndeosebi iarna, consumat la prânz
este un furnizor excelent de proteine de calitate. Este
o bucurie, un răsfăț, o delectare, unul dintre cele mai
bine păstrate secrete ale bucătăriei naționale inspirate din zona Dunării.

Pentru a ne înveseli în sezonul rece, hai să
profităm de momente frumoase și să petrecem
timp cu cei dragi, alături de comunitatea care ne
înconjoară pentru a trăi viața din plin! Am aflat
despre un dezvoltator care construiește mai
mult decât blocuri. Cum? Se concentrează și pe
clădirea comunității! O idee inedită care ne place!
De aceea vă și povestim despre cei de la
Atria Urban Resort care cu asta își ocupă timpul zilele acestea. Împreună cu o specialistă pe
tema comunității în mediul urban, cei de la Atria
au lansat un program prin care viitorii locuitori
sunt încurajați să-și scrie o constituție a complexului. În primul workshop, ei au identificat
proiectele pe care doresc să le dezvolte în binele cartierului Atria. Printre subiectele abordate
au fost: reciclarea, evenimente și dezvoltare
personală, încărcarea mașinilor electrice, zone
de agrement, animalele de companie, platforme dedicate comunității, etc.
Dacă vreți să aflați mai multe intrați pe
site www.atriaresort.ro. Nouă ne-a plăcut ceea
ce construiesc ei cu grijă și respect față de oameni și natură!

DESCARCĂ
aplicația cu care îți plătești masa!

Telefonul consumatorului

0731 491 849
office@citygrill.ro

Contact Publicitate

Out4food este o publicație
distribuită gratuit în toată rețeaua
Grupului City Grill, însumând 17
restaurante și un trafic zilnic de
peste 13.500 de clienți.
marketing@citygrill.ro

