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Emoții la 136 de metri înălțime

NOR

restaurantul cu
momente speciale

• Când ești deasupra norilor, zâmbești mai mult și mai ușor, iar întâlnirile
dintre prieteni sau de afaceri se transformă în momente speciale.

Pe scurt

• Business Lunch la NOR este
cea mai inspirată alegere dacă
lucrezi în zona de Nord a Capitalei.
Restaurantul de la etajul 36 al Sky
Tower are toate ingredientele
pentru o întâlnire de afaceri reușită.
Poziționarea, la intersecția dintre
bulevardul Barbu Văcărescu și Calea
Floreasca, îți asigură un acces ușor
din orice direcție, iar restaurantul
dispune și de propria parcare cu
intrare dinspre Barbu Văcărescu.
• Secțiunea „Grătar pe Cărbuni
Adevărați“ este noua atracție din
meniul NOR. Pornind de la cel mai
înalt grătar așezat vreodată într-o
construcție din România, Chef Istvan
a pregătit atent o selecție de cărnuri
care se asortează perfect cu căldura
cărbunilor adevărați.

de Constantin Bacheș
Povestea NOR a început în luna mai 2017
și restaurantul ocupă deja primul loc în
topul celor mai apreciate destinații pentru
evenimente speciale din România. Dovadă
stau sutele de momente de sărbătoare petrecute deasupra norilor, de la zile de naștere și până la cereri în căsătorie. „Poate
că nu îți dai seama la prima vedere, dar
imediat cum se așază la masă, înțelegi care
sunt clienții care ne-au ales pentru a marca
un moment aparte din viața lor. Evenimentele care se lasă cu lacrimi de fericire și
aplauze se întâmplă mai ales la cină și sunt
într-adevăr ocazii memorabile pentru care
primim mulțumiri și satisfacția de a fi reușit să lăsăm un gust plăcut în sufletul oaspeților.“ Ionuț este unul dintre supervizorii
de la NOR și parte din echipa care are grijă de fiecare detaliu în parte. „Atunci când
știm, de la momentul rezervării, că este
nevoie de un scenariu aparte, facem tot
posibilul ca totul să funcționeze minunat
și ca masa să fie în poziția perfectă pentru
momentul în care se oferă inelul. Doar că,

„Poate că nu
îți dai seama la
prima vedere,
dar, imediat cum
se așază la masă,
înțelegi care
sunt clienții care
ne-au ales pentru
a marca un
moment aparte
din viața lor.“

de cele mai multe ori, intenția clientului
este o surpriză și pentru noi, așa că trebuie
să ne pregătim pe loc.“
Alături de mesele în doi, există mesele
cu mulți prieteni și cu multe râsete, unde
se sărbătoresc evenimente de tot felul. Așa
că Chef Istvan Deak a gândit un meniu
simplu și gustos, în care a pregătit o secțiune cu platouri care se asortează perfect cu
ideea de a împărți bună dispoziție. „Ne-am
dorit de la început un meniu cât mai sim-

plu și delicios, adică un meniu în spiritul
tuturor restaurantelor noastre Smart Casual. Cred că vederea de la 136 de metri
înălțime acompaniază perfect ideea de a
împărți mâncarea între prieteni, gest pe
care eu îl consider perfect pentru mesele
mari și frumoase.“ Zis și făcut. Istvan a
căutat și a pregătit platouri cu sortimente tradiționale de brânzeturi și mezeluri
românești. Doar că, pentru mesele superspeciale, NOR oferă acum cea mai spectaculoasă apariție dedicată pasionaților de
fructe de mare. Spectaculosul 36 a primit
exact numele care să îți dea de înțeles că
ai de-a face cu un platou imens, cu două
etaje, pline de caracatiță, creveți, rapane și
midii în sos de vin.
„Tot conceptul designului pornește de
la ideea că NOR este o destinație aparte.
Nici nu putea fi altfel când este cel mai
înalt restaurant din București. Așa că am
gândit o așezare a meselor în așa fel încât
toată lumea să primească vederea unică a
orașului. Indiferent că ne referim la scaContinuare în pagina 2

• Echipa SHC își continuă cursa
de a deveni cea mai amabilă și
zâmbitoare echipă din România.
Concursul Hospitality Heroes îi
premiază pe cei mai buni din fiecare
departament, fie că sunt ospătari,
barmani sau bucătari. Vrei să îi
recunoști pe câștigători? Uită-te în
restaurant și o să le observi, în piept,
insigna cu Hospitality SuperHero.
Ești pe mâini bune!
• Primul loc pe TripAdvisor este
noua misiune a restaurantelor Stadio,
Social 1 și NOR. Așa că a venit momentul potrivit ca toate recenziile pozitive
să se strângă la cea mai faimoasă
adresă online de recenzii din lume.
• Noul meniu de la Stadio extinde
secțiunea de deserturi cu o nouă
rețetă Lava Cake din ciocolată albă
și neagră, reinterpretată cu fulgi de
cocos și înghețată de fistic. Pe lista
noutăților mai apar Platoul Suprem
cu Fructe de Mare, o compoziție
destinată amatorilor de fructe de
mare cu midii în sos de vin, calamari,
creveți Black Tiger și Jumbo.
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Continuare din pagina 1

Revista presei
Social Media

NOR, restaurantul cu momente speciale

sau ce mai postează
lumea despre noi

@cosmintudoran Singurul prânz de
la etajul 36.

@alinaceusan WIEZ

@mira Happy Name Day

une sau la canapele, locurile sunt așezate
pentru a acomoda la fel de bine mesele de
două persoane și grupurile mai mari. Și ar
mai fi ceva: NOR este un loc aerisit pentru a te lăsa să te simți bine fără să ai impresia că vorbești prea tare și îi deranjezi
pe cei de lângă tine. Etajul cuprinde 220
de locuri, dar fiecare primește spațiul lui
deasupra norilor!“ Cuvintele lui Sebastian,
designer al studioului PickTwo care a desenat proiectul NOR, explică senzația
care te cuprinde imediat ce dai cu privirea de barul de la intrare. „În funcție de
momentul zilei și de cantitatea de lumină
care ajunge în interior, paleta de culori și
atmosfera variază oferind restaurantului
mai multe identități, dar toate cu un numitor comun: un loc ideal pentru a construi
momente speciale.“
În cele câteva luni care s-au scurs de la
inaugurare, Alex, supervizor la NOR, poate să scrie o carte despre impactul extraordinar pe care vederea îl are asupra tuturor.

„Sunt clienți care ajung aici sus doar
pentru a vedea cum este restaurantul. Au
făcut rezervare și vin fără așteptări prea
mari. Totul se schimbă însă din momentul
în care privirea le ajunge pe geam și văd
un oraș frumos și verde, dacă este zi, sau
un oraș plin de luminițe, dacă vin la cină.
După părerea mea, nimeni nu rămâne indiferent la o asemenea vedere. Nici măcar
noi care suntem aici în fiecare zi!“
Dar tot Alex vorbește și despre categoria clienților care ajung la etajul 36 pentru
întâlniri de afaceri. „Spectacolul începe de
la micul dejun, când soarele este încă în
partea stângă a restaurantului și continuă
la fel de intens și la prânz. Avem zilnic
oameni de afaceri care ne aleg pentru așezarea în cel mai important bloc de birouri
din zonă, dar ajung să se relaxeze imediat
ce se așază la masă. Sunt dese situațiile în
care persoane cu o imagine foarte serioasă
se uită pe geam după care imediat își scot
telefonul pentru a imortaliza peisajul Bu-

Alex, supervizor
la NOR, poate
să scrie o carte
despre impactul
extraordinar pe
care vederea îl are
asupra tuturor.

cureștiului văzut de sus. Suntem locul perfect pentru Business Lunch, deoarece garantăm liniște și servicii de calitate. Doar
că, pe lângă toate acestea, mai adăugăm
ingredientul unic al vederii spectaculoase
și transformăm orice vizită la noi într-un
moment special!“

Primul loc pe TripAdvisor
@mygiulia Happy birthday,
beautiful friend of mine!
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La Stadio și Social 1, recenziile au început
să se strângă pe TripAdvisor încă din prima zi și, ca semn al recunoașterii nivelului
ridicat de calitate, TripAdvisor ne-a acordat, în acest an, Certificatul de Excelență.
La NOR, părerile bune sunt contorizate și
ridică restaurantul în clasamentul destinațiilor din oraș. Tocmai din acest motiv neam decis să facem mai mult, să fim mai
buni și să transformăm restaurantele noastre în motive de vizitat România.
Există un gust aparte rezervat restaurantelor care ajung pe prima poziție în topul
TripAdvisor al orașelor în care se află. Este
și cazul orașului București, unde turiștii vin
să descopere cele mai atractive destinații
documentându-se, mai ales, pe cel mai mare
site de recenzii din lume, TripAdvisor. De
ce? Pentru că este locul unde sunt strânse
la acest moment peste 535 de milioane de
păreri despre destinații din toată lumea.
Așa că avem nevoie să știm dacă v-a
plăcut la noi, fie că sunteți la Stadio, la Social 1 sau la NOR. Și dacă răspunsul este

da, atunci vă așteptăm cu drag să ne lăsați
gândurile bune pe TripAdvisor pentru ca și
alții să afle cât este de frumos în București
și să ne devină oaspeți.
O experiență reușită se construiește pornind de la gustul mâncării și continuă cu
impresia pe care o lasă băuturile. Un accent
aparte este dat de interacțiunea cu personalul
restaurantului, începând cu persoanele care
te întâmpină de la intrare și până la ospătarul
care are grijă ca timpul petrecut la masă să se
transforme într-o amintire frumoasă. O destinație deosebită se preocupă și de detaliile
care alcătuiesc ambianța, cum ar fi designul,
confortul, luminozitatea și muzica din fundal. Din punctul nostru de vedere, o misiune
reușită este atunci când fiecare vizită în res
taurant reprezintă motivul perfect pentru a o
planifica pe următoarea. Am mai adăuga că
o recenzie pozitivă trebuie să reprezinte motivul pentru a te gândi, deja, la următoarea.
Nu ai încă profil pe TripAdvisor? Acum este
momentul să intri pe site și să lași un gând
bun despre cum te-ai simțit la noi.

Ca semn de recunoaștere, TripAdvisor ne-a acordat în acest
an, la Stadio și Social 1, Certificatul de Excelență. :)
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„Business Lunch-ul este
oportunitatea de a socializa“
tivă și să obții rezultate benefice pentru
ambele părți.

interviu cu Ruxandra Grinzeanu
Director General Raiffeisen
Property Sky Tower
Cât de importante sunt
întâlnirile de afaceri din afara
biroului pentru un CEO / Om de
afaceri?
Sunt foarte importante. Întâlnirile de afaceri în afara biroului prilejuiesc atât o relaționare mai relaxată și mai confortabilă cu
partenerul de afaceri, cât și o inevitabilă
îmbinare a utilului cu agreabilul. Cu toții
trebuie să mâncam la prânz, iar evadarea
din spațiul de birou într-un spațiu nou, reconfortant, cu mâncare bună și un ambient
cald și primitor conduce la o relaționare
mai bună, într-un cadru informal, contribuind la construirea unei relații bazate pe
încredere. Subiecte importante și cu mare
încărcătură pot fi abordate spontan și relaxat decuplându-le de tensiunea pe care
o poate aduce o sală de ședințe; dacă la
asta adaugi și o mâncare bună, care îți
încântă simțurile, deja ai toate condițiile
să îndrepți discuțiile într-o zonă construc-

Ce înseamnă Business Lunch
pentru un CEO / Om de afaceri?
Cât ar trebui să dureze?
Business Lunch-ul este oportunitatea de
a socializa, îmbinând elegant subiectele de business cu cele de natură generală
și servirea prânzului, în același timp. Un
Business Lunch nu ar trebui să dureze mai
mult de 2 ore și este foarte important să
existe un restaurant de business în imediata apropiere a biroului, altfel timp relevant
se pierde, din păcate, în trafic.
Ce așteptări ai de la un
restaurant pe care îl alegi pentru
un Business Lunch?
Profesionalism, rapiditate și discreție. De
asemenea, este important ca în meniul
restaurantului să existe preponderent preparate care se digeră ușor și o combinație echilibrată între proteine și fibrele care
oferă un boost de energie. Nimeni nu își
dorește să ajungă la birou și să fie cuprins
de o stare de somnolență. Discreția personalului este importantă, pentru că în timpul prânzului sunt abordate tot felul de
subiecte cu încărcături diferite, iar posibilitatea păstrării fluenței este importantă.
Ce înseamnă Sky Tower în
contextul mediului de afaceri din
București?
SkyTower înseamnă mult mai mult decât o
clădire de birouri cu 36 de etaje, închiriate
în întregime. Noi am creat aici un interesant
mix de chiriași, care alcătuiesc o frumoasă
comunitate de oameni, pe care îi incurajăm
constant să se cunoască și să petreacă timp

Nor – Sky Casual
Restaurant este
o destinație
ideală pentru un
Business Lunch.

împreună. Efortul nostru a fost încununat
de deschiderea restaurantului NOR, la etajul 36, oferind astfel chiriașilor noștri o și
mai bună oportunitate de relaționare, atât
în timpul zilei, cât și la finalul activității
de birou și am văzut apreciere din partea
acestora pentru facilitățile oferite de clădire. În comunitatea din SkyTower creăm
sinergii și stimulăm susținerea unor cauze
de voluntariat organizând, anual, competiții de fotbal, târguri de CSR și sărbătorind
împreună Ziua Copilului pe esplanada din
fața clădirii. De asemenea, punem la dispoziția chiriașilor noștri un coș de baschet
și mingii, pentru a putea juca în pauze. În
plus, negociem parteneriate cu retaileri din
Promenada Mall, pentru a le oferi reduceri
pe baza cardului de acces în clădire.

Cum ai caracteriza NOR ca
destinație de Business Lunch?
Care sunt avantajele?
Nor – Sky Casual Restaurant este o destinație ideală pentru un Business Lunch. Pe
lângă meniul inedit cu preparate savuroase, pe care nu le poți găsi în alte restaurante, Nor beneficiază de un design cald
și primitor și de cea mai spectaculoasă
panoramă la 360 de grade, asupra întregului oraș și, cel mai important, beneficiază
de proximitatea multor clădiri de birouri
din zona de Nord a Capitalei. În plus, personalul de la Nor este format din tineri
zâmbitori și prompți, foarte bine instruiți
și atenți, care te fac să te simți mereu confortabil, chiar și atunci când urci pentru
prima dată la etajul 36.

Restaurantul perfect pentru
un blogger și PR de modă
de Emanuel Iuhas
Blogger & Fashion PR
www.emanueliuhas.com
Am tot fost întrebat de-a lungul timpului
ce face diferența dintre un proiect bun, de
succes, și unul mai puțin bun. Așa că, dincolo de strategii și livrabile, măsurabile sau
mai puțin măsurabile, întotdeauna răspund
că o colaborare fructuoasă trebuie să înceapă, cel puțin la fel de frumos, precum sunt
așteptările avute de la ea. Sunt de părere că
orice discuție, negociere sau început de colaborare trebuie făcută pe o „scenă“ propice, neutră dar memorabilă, astfel încât toate
părțile implicate să fie puse în valoare.
Memorabil poate fi un adjectiv hiperbolic în multe dintre situații și extrem de subiec-

tiv de la individ la individ, însă pentru mine
un Business Lunch într-un restaurant exemplar este piatra de temelie a unui proiect de
succes. Și când spun „restaurant exemplar“
mă refer la tot: de la zona în care e amplasat,
felul în care este amenajat și decorat, modul
în care este făcut customer-service-ul la ambianța generală, muzica de fundal și mai ales
gustul și calitatea preparatelor.
De cele mai multe ori optez pentru variantele smart-casual ale acestor locații, fiind
o persoană puternic ancorată în realitățile
vremii, tendințele actuale și noutățile din
majoritatea industriilor. Toate aceste atribute mă susțin, totuși, să nu fac rabat când
vine vorba de etichetă la masă și mă bucur
să găsesc restaurante în București care sunt
pe aceeași lungime de undă cu mine.
Menționam mai devreme că punerea
în scenă este importantă pentru mine și de
aceea caut locații în care fiecare farfurie să
fie o poveste în sine: să aibă un plating special, să fie mixate elemente din mai multe
bucătării ale lumii, să aibă nume mai puțin
comune și să fie / exprime deliciu pentru
papilele gustative. Într-un cuvânt, să fie
„pozabile“. Pentru că trăim revoluția Social
Media în care o poză poate „vinde“ orice:
de la mâncare, haine, imobiliare și vacanțe
la orice își poate imagina omul modern.
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Business Dress Code,
pe scurt
de Constantin Bacheș
Da, există un cod al modului în care te
îmbraci atunci când vrei să transmiți celorlalți că ești o persoană de încredere cu
care pot să facă afaceri. În primul rând,
imaginea agreabilă pornește de la ideea că
trebuie să îți cumperi haine pe măsura ta.
Exact! Adică haine care se potrivesc corpului pe care îl ai și nu corpului pe care
ți-ai fi dorit să-l ai.
Pe scurt, hainele pe măsură sunt hai
nele care ți se potrivesc în momentul în
care le îmbraci, nu hainele strâmte pe care
le-ai luat cu gândul că mai slăbești puțin…
Cum le alegi? Cu grijă! Probezi înainte
pentru a avea spatele hainei exact cât propriul spate și lungimea mânecilor până în
dreptul încheieturii. Talia pantalonului sau
a fustei coincide cu circumferința proprie
și personală iar, în partea de jos, lungimea
pantalonului se modifică în așa fel încât să
nu facă „valuri“ în punctul de întâlnire cu
pantoful. Pentru publicul feminin, fusta nu
este mai scurtă decât cu cel mult o palmă
deasupra genunchilor, iar orice formă de
cămașă sau bluză are mânecile la purtător.
La capitolul „modă“, atât bărbații cât
și femeile care lucrează în mediul business
au grijă să nu apeleze la acele „ingrediente“ care să atragă toate privirile din încăpere înainte de a deschide gura. Chiar așa.

Stilul vestimentar
destinat mediului
de afaceri este
acela care trebuie
să „spună“ despre
tine că ești o
persoană serioasă
și elegantă. Orice
extravaganță
te va scoate
în evidență și
atunci când nu îți
dorești.

Știi acele culori care se potrivesc atât de
frumos cu vacanța de vară? Uită-le! Business Dress Code se împacă cu nuanțele
închise de albastru și gri, eventual cu nuanțe discrete, inspirate din culori naturale,
dacă ne referim exclusiv la publicul feminin. Pantofii sunt și ei „cuminți“, negri sau
maro închis. Dacă vorbim despre tocuri,
din nou, se recomandă o înălțime la care
te simți confortabil, maxim 7-8 cm. Păi și
dacă eu am suflet de artist? Foarte bine!
Păstrează-te pentru timpul liber! În mediul
de afaceri, simplitatea transmite stabilitate
și siguranță.
Și ar mai fi ceva. Gândește-te întotdeauna foarte bine ce faci, unde te duci
și cu cine te întâlnești! Eleganța se traduce prin exact ținuta asortată locului,
momentului și interlocutorului. Dar nu

vreau să te aud cu fraza că nu te interesează cum te îmbraci în ziua în care știi
că o să stai doar în birou și nu o să te
întâlnești cu nimeni. Poate că tocmai în
acea zi este șansa ta să ieși în evidență prin ce poți să faci și ar fi frumos să
ai exact imaginea care să îți completeze
personalitatea. Există și o vorbă: nu o să
ai niciodată a doua șansă să faci o primă impresie! Înainte să te uiți pe Google
cine sunt, de îmi dau atât de mult cu părerea, gândește-te că măcar o idee din ce
tocmai ai citit ți se potrivește!
Iar după ce te-ai îmbrăcat perfect mai
adaugă ceva, poate, la fel de valoros! Nu
pleca de acasă fără un zâmbet și bune maniere! Se pare că sunt cele mai prețioase
accesorii în orice situație, inclusiv în mediul de afaceri.

Ne vedem la
QREATOR
by IQOS?

Stadio Hospitality Concepts, compania care operază Stadio,
Social 1 si NOR, este, de acum, colaborator al noului hub creativ din București – Qreator by IQOS. Misiunea acestui spațiu
este de a pune la dispoziția creatorilor spațiul colaborativ și
resursele tehnologice de top pentru a transforma în realitate
proiectele lor. Qreator by IQOS a fost inaugurat la o adresă
istorică (bulevardul Aviatorilor, numărul 8A), în vila Oromolu
– din Piața Victoriei – fosta reședință a Guvernatorului Băncii
Naționale din anii 1920.
Restaurarea monumentului arhitectural a respectat întocmai planurile originale, spaţiul aducând împreună tot ce are
mai valoros trecutul și tot ce are mai inovator prezentul.
Spaţiul QREATOR by IQOS este destinat celor mai creative comunităţi din România, fiind dispus pe două niveluri
(parter şi etaj) şi structurat în opt camere. Toate camerele sunt
echipate cu instrumentele necesare procesului de creaţie, puse
la dispoziţia tuturor celor care îşi doresc să dea viaţă ideilor lor.

Trenduri ale conceptului
de restaurant
de Sebastian Mîndroiu
Conceptul de restaurant, așa
cum este el cunoscut astăzi,
în întreaga lume, s-a născut
la Paris, în 1786, cu câțiva ani
înainte de Revoluția Franceză, și
a fost creația lui Antoine Beauvilliers, fostul chef al Contelui
de Provence. Fără să își propună
neapărat asta, Antoine a definit
o întreagă industrie prin replicarea unei experiențe pe care o
trăise atunci când lucra în Palatul
Regal: clienții se așezau la masă,
așa cum familia regală o făcea în
Palat, iar, din spatele ușilor închise, un chelner aducea diverse
preparate. Acest tip de organizare nu mai existase până atunci.
Singurele locuri care serveau
mâncare înainte de 1786, hanurile și tavernele, erau afaceri de
familie, fără o diviziune a muncii
și fără meniuri clare.
După 230 de ani, conceptul general de restaurant este
neschimbat, dar din ce în ce mai
multe declinări ale sale devin
populare. De-a lungul anilor, o
dată cu diversificarea preparatelor, a apărut și personalul
specializat: Sous‑chef, Chef de
Partie, Sommelier sau chelneri
și picoli dedicați. Restaurantele
contemporane de tip f ast-food
au eficientizat costurile și im-

plicit prețurile, prin reducerea
numărului de angajați, punând
mai multe obligații în sarcina
clientului.
Tehnologia joacă un rol
major în prima schimbare a
conceptului de restaurant. O
dată cu introducerea motoarelor
de hotă puternice, în anii 70,
fumul și mirosurile generate
de bucătăriile caselor din
America nu mai reprezentau
o problemă. Din această mică
evoluție tehnologică se naște
un nou program arhitectural:
casele cu bucătărie deschisă
sau bucătărie integrată în living.
Trendul capătă repede amploare
deoarece aceste spații sunt mai
practice și le permit părinților să
își urmărească copiii sau să își
întrețină musafirii. Invenția se
instalează repede și în bucătăriile
de restaurant, iar pereții de
delimitare dintre bucătărie și sala
de mese încep să dispară.
Anii 2000, apariția „Cooking
Station“
Următoarea evoluție majoră
a programului arhitectural de
restaurant se petrece în anii
2000, o dată cu nașterea star
chefilor ca Jamie Oliver sau
Gordon Ramsey. Prin puterea
televiziunii și a internetului,
bucătarii pășesc în lumina
reflectoarelor și aduc cu ei
frumusețea gătitului la vedere.
Clienții restauratelor își doresc
să fie parte din proces, să vadă

fiecare ingredient, să cunoască
fiecare detaliu al preparatului
și etapele sale. Așa iau naștere
„stațiile de gătit“ (din engl.
Station), insule de bucătărie
deschisă, construite în interiorul
unui restaurant pentru a
aduce spectacolul preparării
mai aproape de client. Aceste
stații sunt doar o mică parte
din bucătărie, specializate pe
produsele vedetă din meniu.
Cele mai populare stații in
restaurantele fast-casual sunt
Pizza Station, Pasta sau Grill,
deserturi sau înghețată.
Single product
În ultimii 5 ani au apărut pe piață
restaurantele și barurile de tip
„single-product“ sau produs
unic. Acest concept se datorează
evoluției agriculturii, care
permite producție de materie
primă oriunde în lume. Avocado
este cel mai bun exemplu: un
fruct care putea fi produs doar
în Mexic, cvasi-necunoscut până
acum câțiva ani, a devenit cel
mai popular fruct din America în
2016. Acest tip de diversificare
a materiei prime împreună
cu spiritul antreprenorial
al generației Millennials
transformă piața de restaurante
și o împinge către o direcție
încă necunoscută, prin apariția
de localuri de tip fast food sau
take-away specializate. Pentru
a putea exploata varietatea
materiei prime și pentru a

extrage calitățile fiecărui
sortiment, bucătarii se nișează.
Aceste concepte îți permit să
alegi cafea din Etiopia sau din
Sumatra, blatul de pizza fără
gluten sau din făină integrală,
sau hamburger cu brânză, pește,
legume sau pui.

mici producători locali. Acesta
este viitorul piețelor de legume
și fructe tradiționale. Borough
Market din Londra este un
exemplu de piață a secolului 21,
un loc de unde poți cumpăra sau
servi masa, alături de fermierii
din zonă.

Food Mall
Food Mall-ul reprezintă
următorul pas în dezvoltarea
pieței de restaurante și
se traduce prin gruparea
de restaurante - boutique
specializate, în spații generoase.
Reconversia arhitecturală a
unor hale industriale, între
timp scoase din uz, și aducerea
lor în interesul actual al
consumatorilor este motorul din
spatele acestei transformări.
Food Mall-ul este un cumul de
branduri de mâncare, fiecare
specializat pe un anumit produs.
Astfel de spații au apărut deja
în Europa de Vest – Time Out în
Lisabona, Boqueria în Barcelona
sau conceptul Eataly în Milano
și New York. Aceste spatii sunt
„raiul“ gurmanzilor moderni,
aducând într-un singur loc
pasionați de gătit, entuziaști ai
gusturilor si exploratori culinari.

Internet restaurant
„Maketing is the devil“, spunea
actorul Billy Bob Thornton,
iar în industria de restaurante
marketingul este principalul
responsabil pentru stelele
căzătoare. Dacă până acum
câțiva ani un restaurant se
umplea pentru că era bun, iar
acest proces de consacrare dura
câțiva ani, în ziua de astăzi poți
umple un restaurant în câteva
zile de la deschidere, cu ajutorul
comunicării. Din păcate, multe
dintre acestea sunt localuri
one-shot, în care clienții merg o
singură dată și nu găsesc motive
pentru a reveni, iar celebritatea
lor este de scurtă durată.
Interesul crescut pentru
mâncare, varietatea de materie
primă, apariția Star Chef-ilor, dar
și dezvoltările tehnologice, fac
din piața de restaurante unul
dintre cele mai efervescente
domenii. București se află pe
lista orașelor interesante în
acest domeniu. În Capitală există
peste 3.400 de restaurante
și baruri cu o cifră anuală de
afaceri de peste 3 miliarde de lei,
potrivit zf.ro.

Local, fresh, street food
Publicul care se împotrivește
industrializării in alimentație se
va aduna în viitorul apropiat în
spații care încurajează producția
locală, unde alimentele sunt
mereu proaspete, crescute de

