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care le fac pe toate bune și frumoase

nu uită

din fiecare farfurie

micii și desertu’
sau povestea salatelor din insula plăcerii

cei 4
fabrica’s rock the taste band

papilele
muzica

halba

fabrica

și magazinele din fabrica

ediț ie bi l ingvă, găt i tă în bucătăr ie cu dragoste

exemplar gratuit care se vinde doar la cerere cu prețul unui zâmbet, dar nu mai mult de un zâmbet pe persoană timp de un an și
cu acordul chelnerului sau al unuia dintre cei din fotografia de mai sus. ei sunt tot timpul prin zonă. vă mulțumim pentru înțelegere.
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de meniul zilei
supele zilei, ciorbili zilei, 

felurili doi; chiar și fără cărnăret, 
pentru vegetarieni

Numai și numai bunătăți

meniul
“sonerie”

probabil cel mai bun sunetist din România

18lei

Fabrica Venue Sunet
Fiind primul club din București care a trecut 

de la mult-răspânditul allen & heat mix 
wizzard wz 16 (pe care încă îl păstrează 

în magazie alături de câteva compresoare 
dbx și un reverb tc electronic ) la mixerul 

digital Yamaha ls 9 32 Fabrica a reușit 
să pună la încercare priceperea câtorva 

sunetiști pe vremea când mixerele digitale nu 
acaparaseră încă piața.

Prin facilitățile oferite; antifonare, înregistrare, 
backline peste media cluburilor bucureștene 

și o colecție de microfoane de calitate a 
reusit să se impună ca unul din locurile 

preferate pentru concerte live, atât de către 
trupe, cât și de către organizatori. Sunetul și 

monitorizarea de scenă sunt asigurate
de americanii de la Jbl cu seria vrx .

câînele, grafica, conceptul, 
dizainu’, fotografiili, prelucrarea 
lor, acolo unde a fost cazu’, adică 
la toate, cafelele, berili din timpul 
lucrului, micile certuri, bucuria 
muncii • mihai vladimir anton  
(misha)

câinili, textili, corectura lor, 
interviurile, distracția, râsul și 
stresul corecturii • mihaela 
anton (misha)

cine
caseta tehnico - albă opt spre zece

întreabă (ask)

today’s menu4
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alta

limba engleză seamănă cu limba română și invers

sandwich cu șuncă și cașcaval  • baghetă, șuncă, cașcaval, salata verde
baguette with ham & cheese and green salad
sandwich club  • piept de pui, șuncă, cascaval, cartofi prăjiți, castraveți murați
club sandwich  • chicken breast, ham, cheese, fried potatoes, pickled cucumbers
omletă simplă • 3 ouă
plain omlette • 3 eggs
omletă mixtă • 3 ouă, șuncă, cașcaval, ciuperci
mixed omlette • 3 eggs, ham, cheese, mushrooms
omletă țărănească •  ouă, costiță, ciuperci, ardei gras, ceapă, cașcaval
cottage scrambled • eggs, bacon, mushrooms, green pepper, onion, cheese
ou “ochi” •
fried eggs •
“eggs” ham&cheese • 2 ochiuri, kaiser, telemea 
2 fried eggs • bacon, cheese
spanac cu ouă • ochiuri spanac, ouă
mesh spinach • spinach with eggs, egg
ciuperci gratinate • ciuperci umplute pe sos remoulade
mushroom gratin • stuffed mushrooms in sauce remoulade
clătite cu pui și ciuperci •  
pancakes with chiken and mushrooms • 
clătite cu spanac, ciuperci și bluecheese •  
pancakes with spinach, mushrooms and bluecheese •  
dovlecei pane cu sos de cașcaval • 
fried zucchini with cheese sauce 
cașcaval pane •
fried cheese •

200

250

200

350

350

100

300

300

300

250

250

250

250

7

12

7

9

10

3

10

10

10

17

17

14

10

Salut Dani! Dacă ești de acord mi-ar 
plăcea să vorbim puțin despre Fabrica, 
despre cum a apărut și ce a schimbat 
locul ăsta în viața celor ce se perindă pe 
aici (angajați, clienți).

-Păi Fabrica a apărut prin 2006, în urma 
afacerii de la B52, pe care o aveam cu 
Fleașcă, Gil, Teacă. Vali (n.r. Fleașcă) 
se asociase cu niște baieți aici la Fabrica 
și ne-am gândit să pornim mult mai 
serios, având în vedere faptul că spațiul 
ne permitea să dăm curs mai multor 
activități. La început a fost destul de 
greu, am pus cu toții osul la treabă. Cu 
toate că aveam funcții de conducere 
cum ar veni, nu ne-am dat la o parte de 
la a servi la bar, a face curat sau alte 
asemenea lucruri. Eram ca o familie care 
se sprijinea reciproc. 
 
Sinceră să fiu sentimentul ăsta îl am 
și acum, uitându-mă la cum îți faci 
treaba. Adică și acum ajuți în stânga și-n 
dreapta. Pe lângă tot ce faci, te-am văzut 
debarasând mesele, făcând pe barmanul, 
pe ospătarul! Dacă nu ți-ai fi ales, totuși, 
meseria asta ce altceva ți-ar fi plăcut să 
faci?

Ajutorul  ăsta e firesc din punctul meu de vedere. Fac asta din 
adolescență! Asta știu să fac cel mai bine. Nu regret că nu am ales 
alt domeniu, deoarece eu consider că, odată ce-ți place să faci 
ceva, e bine să continui în direcția aia. Asta fac și vreau să o fac 
din ce în ce mai bine. Ne propunem chiar să mergem cu Fabrica 
în țară. Să ne extindem  brandul la nivel național și pe același 
specific. Să sperăm că ne va ieși. Să vedem cum ne va permite 
totuși și timpul pentru că ai nevoie de puțină liniște uneori ca să 
poți găsi soluții.

 Corect. Chiar așa, nu ți se pare totuși un program încărcat? Ești 
aici toată ziua! Cum reușești să mai ai timp și de familie?

 În primul rând, dacă acasă nu ai parte de înțelegere, e foarte 
greu să faci asta. Din fericire eu am parte de ea și de sprijin. E 
un program încărcat acum, pentru că ne-am extins foarte mult. Și 
vrem să o mai facem (râde). Dar tot timpul am combinat utilul cu 
plăcutul. Aici îmi vin prietenii, îmi vine familia. E ca acasă.

Da! Ce-i drept eu am observat că, odată intrat în locul ăsta, de 
cele mai multe ori revii. Are o magie aparte, comparativ cu alte 
locuri. De ce crezi tu că oamenii sunt atât de atrași de Fabrica. Și 
mă refer la oameni de vârste și, oarecum, preocupări diferite. 

E simplu. Toți cei pe care îi vezi sunt în aceeași direcție cu a 
noastră! Familiștii sunt foști vamaioți, sunt din generația mea. 
Aia cu adevărata vamă. Cu toții, fie mai tineri, fie mai maturi, se 
învârt în jurul aceluiaș domeniu de activitate: ARTA.
Pe de altă parte e un loc urban, deja devenit un complex. Aici 
poți mânca sau bea o bere liniștit în timp ce copilul tău se joacă. 
Ai parte de felurite evenimente. Concerte, proiecții de film, 
evenimente de publicitate și multe altele. Oamenii care vin aici 
au o cultură solidă. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar oamenii 
nostri sunt diferiti de cei din centrul vechi, pe care eu îl găsesc 
foarte pestriț. Mai sunt și serviciile. Personalul. Poate că nu sunt 
ele ireproșabile dar sunt bune și, ce e cel mai important, sunt 
făcute cu tot sufletul.  Fabrica e un loc aerisit. Vom extinde și 
terasa. Vreau să-ti spun că sunt oameni care au venit la concerte 

sau alte evenimente pe terasă și, cu toate că nu mai aveam 
locuri pe scaune, au stat pe unde au putut și s-au simțit minunat. 
Auzeam în stânga și-n dreapta “lasă mah că e ca-n tinerețe. E 
atmosferă”.

Care au fost cele mai reușite evenimente făcute la Fabrica? Eu 
știu de câteva la care lumea pur și simplu a explodat. Am văzut 
oameni dansând desculți pe terasă la ora 5 jumate, 6, seara.

Păi da, așa e. Și, sincer să fiu, au fost foarte multe astfel de ocazii, 
în care oamenii pur și simplu s-au dezlănțuit. S-au simțit extrem 
de bine. Printre ele ar fi concertul cu Mihai Mărgineanu (pe 
terasă). Bineînteles Amaro Del, Byron și mulți alții la fel de buni. 
Anul trecut am avut de asemenea  a 6-a ediție      a evenimentului 
de branded entertainment ADfel, organizat de Iqads, am avut 
Fabrica de Publicitate și multe alte evenimente în aceeași direcție, 
piese de teatru, proiecții de filme, petreceri.

Toate astea doar pe terasă, înțeleg. Și clubul? 

Clubul a găzduit și el trupe mari de la noi și din străinătate, care 
au avut niște concerte foarte reușite (Urma, Trooper, Paraziții, 
Luna Amară, E.M.I.L, Alternosfera, Jazzanova, Valdek, Born 
from Pain Robin and the backstabbers, The Toasters, Madball, 
Propain, Terror). Și aici mă refer doar la ultima perioadă, 
ultimele luni, plus alte nume mari de hardcore, metal, punk, 
elektro, hip-hop.
Oamenilor le convine și faptul că Fabrica este foarte bine așezată 
ca locație. Costul taxiului e în jur de 15 lei, oricât de departe ai 
sta în București. Inițial oamenii spuneau că e complicat să ajungă 
aici, dar încet încet s-au obișnuit și trebuie să recunoaștem că e o 
zonă centrală. Și, după cum ți-am spus, atmosfera e creată și de 
angajați, care se implică și își respectă clienții.
 
Câți angajați aveți în momentul de față?

 Cu tot cu B52 peste 40 de oameni. De la femeia de serviciu, bar, 
bucătărie, evenimente. 

despre cum se Fabrica!Piticu’ 

...

(interviu cu Vasile Daniel, alias 
Piticu’, acționar Fabrica, B52)

gramegrams lei
lions
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bulz ciobănesc • mămăligă, costiță, cârnați, brânză burduf, telemea
“ shepherd “ bulz • polenta, bacon, sausage, cheese skin, cheese
mămăliguță cu brânză și smântână  
polenta with cheese and sour cream 
mici 
grilled minced meat rolls
cârnat ardelenesc • carne porc, ușor picant
transylvanian pork sausage • sausage, slightly spicy
cârnați de “casă” 
romanian sausage
ficăței de pui tărănești 
“ country ” style liver
pui cu susan cu sos barbeque • piept de pui, semințe susan
sesame chicken with barbeque sauce • chicken breast, sesame seeds
quesadilla piept de pui • cașcaval, șuncă, costiță, lipie, cartofi, sos picant
chicken quesadilla • cheese, ham, bacon, bread, potatoes, sauce
“platou” cald fabrica 1pers/2pers • gujoane de pui, ficaței de pui, cașcaval pane, mici, cârnăciori, murături 
“plateau” Fabrica hot 1pers/2pers • gujoane chicken, chicken livers, fried cheese, small 
sausages, pickles
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 Câți dintre ei presupui că stau pentru bani și câți din 
devotament?

Păi să zicem așa cam 70% stau pentru bani. Niște bani pe care 
îi câștigă frumos. Cinstit. Și e normal să o faci și pentru asta. Ai 
chirie, familie etc. Eu de exemplu am încercat să nu am ca scop 
primordial banii. Nici când eram barman la Barfly. Am încercat pe 
cât posibil să îmbin utilul cu plăcutul. Dar, nu știu, poate că acum 
s-au schimbat puțin vremurile, concepțiile... Viața e, clar, 
mult mai dură decât atunci.

Da, fără discuție. Și, oricum, știu că aveți aici oameni care sunt 
de la început.
 
Da, așa este. Și bucătăria am reușit, cât de cât, să o coagulăm ca 
și personal. Baieții de la pizza de exemplu sunt alături de noi de 
când am deschis terasa.

Mmmm... Că tot veni vorba de bucătărie! Ai zis pizza și deja îmi 
plouă în gură :))

Da, nu ești singura persoană care îmi spune asta. Și bucătăria 
merge foarte bine. Din ce în 
ce mai bine.

Știu că voi ați avut inițial doar 
pizza. Pizza bună, pe vatră și 
extrem de apreciată de toată 
lumea.

Da. Inițial a fost doar pizza. Ulterior clienții îmi tot spuneau că 
e locația ideală și că ar trebui să extindem bucătăria. Lucru pe 
care l-am și făcut. Acum avem un meniu, zic eu, cât se poate de 
variat. Avem și meniul zilei extrem de apreciat de toată lumea. 
Cei de la HP de exemplu au “abonament” la meniul zilei. Îmi 
pare rău că încă nu putem face și delivery. Dar mulți clienți 
s-au obișnuit să sune să-și comande. Singura problemă e că 
trebuie să vină să-și ia mâncarea. Este mult prea aglomerat 
și nu există timp... Asta se întâmplă uneori și cu o mare 
parte a meniului. Nu suntem fast-food. Clienții știu 
asta. Adică e totul proaspăt și făcut pe loc. O friptură, o 
salată, micii sau alte preparate pot dura mai mult. Dar ca 

nimeni să nu moară de foame avem pizza. Pe care o servim mult 
mai rapid. Și, repet, mulți clienți au înțeles asta. 

Dar, pe de altă parte, eu zic că merită să aștepți puțin. Pentru că 
toate-s gustoase!

Da, clar. Doar că eu vorbeam de o variantă mai rapidă pentru cei 
ce nu-s dispuși să aștepte.

Păi, Dani, am cam ajuns la finalul discuției noastre. Ți-ar plăcea 
ca Fabrica să fie la un moment dat cu Vlădut sau, de ce nu, 
Bogdănel la “conducere”?
 
(râde) Da! Chiar îmi doresc ca Fabrica să dureze cât mai mult! 
Copiii noștri să fie prieteni așa cum suntem noi și să ducă 
povestea mai departe.

Care e cea mai amuzantă întâmplare trăită de tine în domeniul 
ăsta?

Hahaha! Păi eram barman în Barfly. La un moment dat a venit 
un cuplu la mine și tipul mi-a cerut o cafea și o cola. I-am dat 
cola și i-am spus că o sa dureze 2 minute cafeaua. Să-mi spună 

unde stă că i-o duc eu. La care 
el îmi răspunde senin: “În 
Pantelimon!”.

Hahahha. Tare! Și, așa de 
final, mai vreau sa te întreb 
ceva? Ai regrete?

 Sincer, nu. Dacă stau să mă gândesc îmi pare foarte rău că, 
dintre asociați, Fleașcă s-a retras. Dar, cu toate că nu ne-am 
înțeles în afaceri, ca prieteni suntem la fel de apropiați. Asta a 
dovedit multe. Mă întrebai la un moment dat dacă am ajuns să 
cunosc mai bine oamenii de când am meseria asta. Pot spune cu 
mâna pe inimă că rareori mă înșel în ceea ce-i privește. Îmi dau 

seama imediat ce lucrează, ce-i place, doar după doua fraze 
rostite. Și asta m-a ajutat mult în viață.
 
Știu că ești extrem de prins și îți mulțumesc că ți-ai găsit 
câteva minute să vorbim! Multă baftă și să vă meargă 
din ce în ce mai bine. Eu  mă apuc să beau o bere și să 
mănânc o pizza d’aia bună. Sau...poate o vită în sânge 
;)

fabrica’s angels

alta

un
alimba zisă “the tongue” nu e tot una cu oul ochi. 

“egg eye ”  nu există.

“ Da! Chiar îmi doresc ca Fabrica 
să dureze cât mai mult! “ 

gramegrams lei
lions
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bruschete rosii •  rosii, parmezan
abruptness tomatoes • tomato, parmesan
bruschete mixte rosii •  somon, mozzarella, ciuperci, pasta masline, prosciutto, rosii
abruptness mixed red • salmon mozarela, mushrooms, olive paste, prosciuto, red
fasole batuta  
romanian style mashed beans 
salata de vinete  
romanian style mashed eggplant 
zacusca  
romanian style baked vegetables
salata bulgareasca • salată verde, roșie, castravete, ceapa rosie, sunca, oua, telemea, masline
bulgarian salad - green salad, tomatoes, cucumbers, red onion, ham, egg, cheese, olives
salata caesar • salata iceberg, piept pui, ansoa, crutoane
caesar salad - green salad, chicken breast, parmesan, croutons, dressing
salata cu somon fume • salată verde, somon fume, ciuperci, ardei gras, dressing, roșii cherry, rucola
smoked salmon salad - green salad, smoked salmon, mushrooms, capsicum, dressing
salata de cruditati •  morcovi, telina, mar, nuca
salad • carrot, celery, apple, walnuts
salata de cruditati cu pui • morcovi, telina, mar, nuca, piept de pui
chicken salad • carrots, celery, apple, walnuts, chicken
salata de telina cu pui • telina, pui
chicken salad with celery • celery, chicken
salata fabrica • salata verde, piept de pui, rosii, castraveti, ardei gras, cascaval, ulei de masline, dressing
fabrica salad - green salad, chicken breast, tomatoes, cucumbers, capsicum, cheese, olive oil, dressing
salata greceasca • salata verde, rosii, castraveti, ardei gras, ceapa rosie, masline, branza feta
greek salad - green salad, tomatoes, cucumbers, capsicum, red onion, olives, feta cheese
salata mediteraneana • fructe de mare
mediterranean seafood salad
salata iceberg • ardei gras rosu, morcov, telina, rosii cherry, dressing
iceberg salad • red bell pepper, carrot, celery, red cherry, dressing
salata ton •  salată verde, ton, ceapă roșie, porumb, ardei gras, roșii, masline, lamaie
tuna fish salad - green salad, tuna fish, red onion, corn, capsicum, tomatoes, olives, lemon
salata trevisana • muschi de vita, salata iceberg, castraveti, ardei gras rosu, rosii chery, rucola, parmezan 
trevisan salad • beef salad, iceberg lettuce, cucumber, red pepper, red chery, rocket, parmesan
salata waldorf  cu somon • somon fume, telina, alune de padure, cascaval, dresing lamaie
waldorf salad whit salmon • salmon fume, celery, walnuts, cheese, lemon dressing
salata de pui cu ciuperci • salată verde, piept de pui, ciuperci, pâine prăjită, dressing, roșii, rucola
chicken salad with mushrooms • green salad, chicken breast, mushrooms, toast, dressing
platou fabrica 1 pers / 2 pers • babic, salam italian, kaiser, cascaval, telemea, rosii, masline
fabrica “plateau” 1 pers / 2 pers • Babic, Italian sausage, bacon, cheese, tomatoes, olives
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antreurisa
lat

e diacriticele sunt din partea casei
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tagliatelle maremonti cu fructe de mare • tagliatelle, fructe de mare, ciuperci, sos alb
maremonti tagliatele • tagliatele seafood, seafood, mushrooms, white sauce
paste carbonara • paste, bacon, smântână, ou, parmesan
pasta Carbonara • spaghetti, fresh cream, bacon, egg, parmesan
paste alla milanese • paste, șuncă, ciuperci, parmesan, sos roșu
pasta alla Milanese • pasta, ham, mushrooms, parmesan, red sauce
paste aglia olio e pepperoncino • paste, ulei de măsline, usturoi, ardei iute, parmesan
pasta aglio olio e pepperoncino • pasta, olive oil, garlic, chilli peppers, parmesan, basil
paste alla'arabiata • paste, usturoi, ardei iute, sos rosu, parmesan
pasta alla’arrabiata • pasta, garlic, chilli pepper, red sauce
paste cu vinete • paste, vinete, broccoli, parmesan, sos roșu
pasta with eggplants • pasta, eggplants, broccoli, cheese, red sauce
paste quatro fromaggi • paste, brânzeturi fine, smântână
pasta, rafined cheese, fresh cream
paste Alfredo • paste, piept de pui, parmesan, sos alb
pasta Alfredo • pasta, chicken breast, white sauce
paste al forno • paste, șuncă, bacon, ciuperci, mozzarella, usturoi, parmesan, sos roșu
paste al forno • pasta, ham, bacon, mushrooms,mozzarella, garlic, parmesan, red sauce
paste cu somon fume • paste, somon fume, portocală, smântână, sos roze puțin picant și parmezan
pasta with smoked salmon • pasta, smoked salmon, orange, fresh cream
paste boscaiola • paste, șuncă, ciuperci, parmesan, smântână
pasta boscaiola • pasta, ham, mushrooms, parmesan, fresh cream,
paste a la vongola • paste, fructe de mare, roșii, usturoi, ulei de măsline
pasta a la vongola - pasta, sea food, garlic, olive oil
penne siciliene al forno • penne, piept de pui, masline, usturoi, mozzarella, ciuperci, sos rose 
sicilians penne-penne • chicken breast, bacon, olives, garlic, mozzarella, mushrooms, chilli sauce, rose sauce,
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legea gusturilor: mănânci ce îți place doar pentru că îți place.

PAULA’S BIKER SHOP
Echipamente și accesorii moto
Bucureștiul, oraș aglomerat în care ideal 
este să se circule cu motocicleta sau 
scuterul.

Pentru siguranța conducătorului, cât și a 
pasagerului, în magazinul nostru se pot 
găsi echipamentele necesare pentru buna 
protecție a acestora (căști, cizme, mănusi, 
armuri, jachete și pantaloni cu protecții)

Pentru întreținere și mentenanța, avem 
filtre, uleiuri și piese de schimb.

www.paulas-bikershop.com

cablurile sunt ca niște spaghetti.
singura diferență este  că nu se mănâncă.

lumina nu e greu de pus.
trebuie doar să știi.

gramegrams lei
lions
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calzone mozzarella șuncă, ciuperci, măsline verzi, cașcaval 
mozzarella calzone ham, mushrooms, green olives, cheese
margherita sos de roșii, mozzarella  
tomatoes sauce, mozzarella
quatro fromagi mozzarella, parmesan, gorgonzola, cașcaval afumat
mozzarella, parmesan, gorgonzola, smoked cheese
quatro stagioni sos de roșii, mozzarella, salam, șuncă, ciuperci, măsline
tomatoes sauce, mozzarella, salami, ham, mushrooms, olives
tonno sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă 
tomatoes sauce, mozzarella, tuna fish, onion
capriciosa sos de roșii, șuncă, ciuperci, ardei, măsline
tomatoes sauce, ham , mushrooms, capsicum, olives
rustica sos de roșii, mozzarella, bacon, pui, ciuperci, porumb, ardei, ceapă 
tomatoes sauce, mozzarella, bacon, chicken, mushrooms, corn, capsicum, onion
vegetariana sos de roșii, mozzarella, ardei, măsline, porumb, ciuperci, ceapă
tomatoes sauce, mozzarella, capsicum, olives, corn, mushrooms, onion
diavola sos de roșii, mozzarella, salam picant
tomatoes sauce, mozzarella, pepperoni
prosciutto crudo mozzarella, gorgonzola, prosciutto crudo, rucola, roșii chery, parmezan, sos roșii
mozzarella, gorgonzola, prosciutto crudo, arugula, red chery, parmesan, tomato sauce
pollo sos de roșii, mozzarella, piept de pui afumat, ciuperci
tomatoes sauce, smoked chicken breast, mushrooms
fabrica sos de roșii, mozzarella, bacon, salam, ciuperci, măsline, gorgonzola
tomatoes, sauce, mozzarella, salami, mushrooms, olives, gorgonzola
mexicana sos de roșii, mozzarella, salam picant, bacon, gorgonzola 
tomatoes sauce, mozzarella, pepperoni, bacon, gorgonzola
focaccia ulei măsline, busuioc
olive oil, oregano
focaccia cu usturoi
foccacia with garlic
focaccia cu parmezan
foccacia with parmesan

21

15

19

19

19

19

19

19

19

26

19

19

19

4

5

          6

pizzzzzeeeSport extrem? – more than a bullshit
Practicarea unui sport de acțiune (alternativ, 
gravitațional, extrem, whatever) nu este deloc
apanajul “dependenților de adrenalină” ci este 
calea unei repoziționări necesare pentru orice 
ființă umană. Acționez deci gândesc, gândesc 
deci exist.

SWITCH Ski & Surf? - more than a shop
SWITCH Ski & Surf Shop este în primul rând o 
schimbare de mindset, este micul (de)click care
deschide un nou orizont omului mult prea 
condiționat de viciile urban-cotidiene. The 
red pill dacă ar fi să supralicităm în referințe 
pop-culture.
SWITCH Ski & Surf Shop nu este genul 
de magazin în care intri din întâmplare, din 
plictiseală, degeaba.
Vei intra, te vom saluta și vom încerca 
să îți arătăm ce este dincolo de oraș, de 
trafic, de existența tabloidizată, de isteria 
reporteriței zgribulite, de cotidianul crân-
cen. It’s Only About the F***ing Fun.

Echipa SWITCH? – more than words
Pasiunea este asset-ul nostru cel mai 
important, motorul întregii noastre 
activități. Nu ne este teamă să o 
spunem răspicat, avem cea mai 
profesionistă echipă din România în 
ceea ce privește sporturile
outdoor de acțiune. It’s a fact!
Pe scurt:

• Dan MARCU (snowboard, kite-
surf, moutainboard, longboard) 
- Instructor snowboard ISIA
level 3.

• Bogdan COMAN (ski, 
enduro, DH) - A urcat și schiat 
pe Elbrus (5642m), pe Mont 
Blanc, pe vulcani și în Saha-
ra. Este fondatorul Asociației 
pentru Promovarea Spor-
turilor de Iarnă și inițiator 
(alături de Alex) al proiectu-
lui derdelus.ro.

• Vlad DĂNILĂ (snowboard, BMX, skate) - 
pro-rider Skullcandy și Electric.

• Alex BORSAN (ski, MTB) - Cu siguranță cel mai informat 
om în materie de ski. No joke!

• Sorin UNGUREANU (ski-touring, MTB cross-country) - Lucrează în domeniu 
de când a terminat liceul. În timpul liber aleargă în maratoane ți triatloane. Cu sau fără 
schiuri ori bicicletă, oriunde, oricât, cât mai sus.

• Mihai TIREA (ski freeride, ski-touring) - Cel mai cunoscut și cel mai bun freerider din partea
de sud a țării. Fost performer în schiul alpin, în prezent multiplu medaliat în concursurile de
freeride. Armada pro-rider.

• Gheorge AVRAM (ski freestyle, MTB DH) - A câștigat cam tot ce se putea câștiga în România
în materie de freeski. Instructor autorizat cu stagiu de pregătire în Park City, UT. Reprezintă
team-ul Armada.

• Sonia DRAGAN (skiboard, ski freeride) - Multiplă medaliată cu aur în Cupa Mondială
SkiBoard. Este instructor ski level 3 ISIA și prorider Armada

lei
lions
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la 3 lei fiecare

• mozzarella, 
• salam, 
• bacon, 
• carnați, 
• șuncă, 
• pui, 
• porumb, 
• ciuperci, 
• ardei, 
• ceapă, 
• măsline, 
• gorgonzola, 
• ou, 
• roșii
• mozzarella, 
• salami, 
• bacon, 
• sausages, 
• ham 
• chicken, 
• corn, 
• mushrooms, 
• capsicum, 
• onion, 
• olives, 
• gorgonzola, 
• egg, 
• tomatoes  

to
pp

in
gu

ri
de 3 lei
sosuri

Sos 
dulce, picant, alb
Sauce sweet, spicy, white  

O sală de boulder și escaladă destinată atât 
începătorilor cât și celor avansați.
Suprafața de cățărat este de aprox. 220 m2, din care 
150 m2 sunt pentru boulder.
Înălțimea maximă este de 7m la escaladă, iar la 
boulder de 4.5m.
Sala dispune de antrenori calificați care sunt gata 
să învețe pe oricine vrea să se cațere tehnica și 
metodele de antrenament.
În sală puteți găsi trasee de diferite dificultăți 
amenajate de sportiviii de top din cățărarea 
românească care se antrenează pe acest panou.
Sala este cuprinsă și în circuitul concursurilor 
naționale de boulder și organizează periodic reuniuni 
și concursuri pe cont propriu.
Orarul sălii este: luni-vineri 16-22, sâmbăta 14-19, 
duminica închis.
Detalii legate de tarife puteți găsi și pe site-ul sălii: 
www.fabricadecatarat.ro sau pe facebook la 
facebook.com/fabricadecatarat.

Fabrica de cățărat 
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pește

păstrăv 
trout 
dorada 
bream
fructe de mare toscana • fructe de mare, ceapă, morcov, ardei gras, telină, roșii cherry
tuscan seafood • seafood, onion, carrot, bell pepper, celery, cherry tomatoes
pui de baltă pane • pui de baltă pe pat de rucola cu roșii cherry 
chicken fried chicken fen • fen on a bed of arugula with red cherry
calamari pane • calamari pe pat de salata cu sos picant
calamari fried • calamari on a bed of lettuce with spicy sauce
somon la grătar
grilled salmon
crap prăjit cu mămăliguță și mujdei
fried carp with polenta and garlic sauce

       100
       
100

       
350

250/150

250/150
       
250

300/200
       

  7
  
8

24

24

24

26

23

peștele nu mușcă. dimpotrivă

FLORENTINA
ACATRINEI

( Înainte de toate trebuie să menționez că 
a fost fooooarte greu să o scot pe doamna 
Flori din bucătărie. Nu pentru că dumneaei 
nu ar fi vrut, ci pentru că este o profesionistă 
și vrea să supravegheze permanent tot ce 
primesc clienții) 

Bună ziua, doamna Flori! În primul 
rând vă mulțumesc că v-ați 

făcut puțin timp să stăm de 
vorbă. ....

Bucătăria 
înainte de 
toate!

(bucătar-șef Fabrica)

gramegrams
lei

lions
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piept de pui cu ciuperci și smântână • piept de pui, ciuperci, smântână lichidă
chicken breast with mushrooms and fresh cream
pui dracula • piept de pui, ciuperci, bacon, ardei iute, sos roze, orez cu legume
dracula chicken • chicken breast, mushrooms, bacon, pepper, pink sauce, rice with vegetables
pui chinezesc • piept de pui, ardei gras, ceapă, morcovi, sos soia, orez sălbatic
chinese chicken • chicken, peppers, onions, carrots, soy sauce, wild rice
pui indian • piept de pui, ananas, sos curry picant, orez sălbatic
indian chicken • chicken breast, pineapple, spicy curry sauce, wild rice
pui allemande cu sos de muștar • piept de pui, ciuperci, măsline, sos muștar
chicken with mustard sauce allemande • chicken breast, mushrooms, olives, mustard sauce
șnițel din piept de pui 
chicken schnitzel
șnițel cu sos de cașcaval • 
chicken schnitzel with cheese sauce
piept de pui la grătar • 
chicken breast
pulpe de pui dezosate la grătar • 
griled chicken tights
frigărui de pui • 
ram skewers

250

250/200

250/200

250/200

250

220

240

250

250

300

17

19

19

19

17

15

16

15

15

16

puice e  pui se face mare. după care face pui

Bună ziua! Am auzit de Fabrica în luna iulie a anului trecut (n.r. 2011). De 
fapt domnul Dani m-a sunat și m-a intrebat dacă sunt disponibilă să-l ajut cu 
bucătăria aici. În momentul acela lucram în altă parte, însă, pentru că mă știam 
de mult cu el și pentru că am colaborat mereu foarte bine, am decis să aleg 
Fabrica. Și de atunci sunt aici.
 
Eu zic că ați făcut o alegere bună, deoarece absolut toată lumea este încântată de 
mâncarea pe care o pregătiți. Faceti de mult timp asta? Mă refer la meseria asta.

(râde) Hohoho! Păi da! De 25 de ani. Asta știu să fac cel mai bine și chiar dacă aș 
da timpul înapoi nu aș alege altceva. Mi-a plăcut mereu să gătesc și consider că 
alimentația este cea mai importantă. Mi-a plăcut să ajut oamenii. Ca un medic, 
o asistentă, iar, dacă așa nu a vrut Domnul să se întâmple, am ales bucătăria, pe 
care am văzut-o de asemenea o modalitate de a ajuta oamenii, 
de a avea grijă de ei. 

Este senzațional ce-mi spuneți! Puțină lume gândește, din păcate, așa. Din câte 
observ dumneavoastră vă dedicați foarte mult locului acesta.

Da, putem spune și așa. Vin zilnic. Adică lucrez zilnic. Am ales așa pentru că 
vreau ca oamenii, clienții să 
primească în fiecare zi 
mâncarea la fel.

Păi și familia? Copiii? Mai aveți timp de ei?

Sinceră să fiu nu prea, însă vin ei aici la mine. Le place și lor locul. Și, chiar dacă 
eu nu am timp să stau cu ei, îi știu aici aproape și asta mă ajută. Uneori fetele mă 
sună și-mi cer sfaturi culinare. Le spun la telefon între două fripturi ce trebuie 
să facă. Și sloganul e mereu același: IUBEȘTE MÂNCAREA PE CARE O 
FACI ȘI VA IEȘI CEA MAI BUNĂ!

Celelalte persoane din bucătărie gândesc la fel? S-au legat prietenii bazate pe 
pasiuni comune?

Și lor le place să gătească și o fac cu sufletul, însă despre prietenii prea strânse 
e greu să vorbesc, deoarece am o răspundere aici și nu aș vrea să confunde 
prietenia cu meseria. Îi ajut cum și cât pot. Le dau sfaturi, pentru ca lor să le fie 
mai târziu bine. Nu o fac cu răutate. Ei trebuie să înțeleagă cât e de important 
ceea ce fac. Nu înseamnă doar să arunci o bucată de carne în tigaie. E mai 
mult de atât! Ține de respect. Respectul față de tine și de cei din jurul tău. Peste 
tot pe unde am lucrat poate am fost considerată prea dură, dar asta știu sigur 
ca pe termen lung poate schimba viața cuiva. În bine. Îmi respect colegii. Ne 
respectăm reciproc. Mai și glumim dar muncim!
 
Spuneți-mi doamna Flori care e cea mai frumoasă întâmplare trăită de 

dumneavostră aici, la Fabrica?

 Sunt multe momente frumoase. Dar cel mai mult din viața mea m-a 
impresionat momentul în care am primit de la copiii (n.r. pentru doamna Flori, 
care e ca o mămică, esti copil la orice vârstă) de la HP. Ei au contract și vin zilnic 
să mănânce aici. Într-o zi, una dintre fete a venit și mi-a zis că dacă eu plec de aici 
(n.r. Fabrica) ei intră cu toții în doliu. M-a emoționat enorm întâmplarea asta. Îmi 
trimit pe farfurii, după ce au mâncat, inimioare făcute din topping. Asta înseamnă 
enorm în meseria mea dar și pentru mine ca om. Îmi dă putere, încredere și mă 
bucur că pot aduce bucurie în viața oamenilor. Atât cât îmi stă în putință. 

Apropo de clienți. Eu știu oameni care vin tot timpul la Fabrica. Ce credeți că îi 
atrage la locul ăsta? Din punct de vedere culinar.

Păi, după cum am spus, noi ne respectăm clienții. Eu verific tot ce iese din 
bucătărie, iar când este foarte, foarte aglomerat apelez la încrederea pe care o 
am în colegii mei. Că vor da totul ca la carte. Nu suntem restaurant de lux, nici 
fast-food dar știu că facem tot posibilul să iasă totul cât mai bine. Clienții văd că 
îi respecți în funcție de aspect, gramaj, calitate. Poți da gratis cuiva ceva foarte 

prost de mâncare și persoana 
aia îți garantez că nu va 
mânca. Plus că eu țin seama 
în ceea ce fac și de medicină. 
Dacă o persoană vine și-mi 

spune că suferă de diabet, știu ce trebuie să-i dau să mănânce și ce nu, dacă 
tocmai a terminat o cură de slăbire de asemenea o pot sfătui ce să aleagă și ce nu. 
Și multe alte cazuri. Iar oamenii apreciază enorm asta. 
 
Da, sunt de acord că ăsta este un aspect demn de luat în vedere și extrem de 
important. Dar dumneavoastră ce vă place cel mai mult să gătiți? Așa...și când 
nu sunteți la muncă, de exemplu.

Păi acasă sincer nu prea am timp de gătit. Fetele gătesc. Dar imi place enorm să 
prepar vită! Nimic nu se compară cu un mușchi de vită bine gătit și cu garnitura 
potrivită. Îmi place mult bucătăria franceză. Dar și cea italiană. Îmi place să 
combin condimente pure, proaspete. Îmi place să experimentez, și urmăresc 
emisiunile marilor bucătari. Când gătești tot timpul ai lucruri noi de învățat. 
Trebuie să dai frâu liber imaginației atunci când pui mancarea într-o farfurie. și 
aspectul contează enorm. În bucătărie nu trebuie să-ți fie frică. Trebuie doar să o 
faci cu pasiune.

Doamna Flori vă mulțumesc pentru toate gândurile frumoase și mă bucur enorm 
că există în bucătăria de la Fabrica oameni care gândesc așa. 

Si eu iti multumesc!

Văd că e activitate intensă aici, la 
Fabrica. Spuneți-mi, vă rog, cărei 
fericite întâmplări îi datorăm prezența 
dumneavoastră aici.

“ Eu verific tot ce iese din bucătărie “

gramegrams lei
lions
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poster fabrica
poster fabrica

t r u p a
care mișcă

fabrica

de la stânga spre dreapta : Costin, Gil, Piticu’ și Chițu

fabrica nu e un concept.
conceptu’ e fabrica.

și ăsta e doar începutu’
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vită

filetto josefin • mușchi de vită, spanac, ciuperci cu sos alb, roșii
josefin filetto beef • tender loin, spinach, mushrooms and white sauce, red
filetto al pepe verde • mușchi de vită, sos de pipers verde
green pepe filetto • tender loin,  green sauce Pipers
filetto bolero • mușchi de vită, ciuperci, șuncă, sos brun
filetto bolero • tender loin, mushrooms, ham, brown sauce
șnițel vienez • mușchiu’ de vită se face snițel
wiener schnitzel • tender loin
filetto gorgonzola • mușchi de vită, sos gorgonzola
filetto gorgonzola • tender loin, gorgonzola sauce
filetto al limone • mușchi de vită, prosciutto crudo, sos lămâie
limone filetto • tender loin, prosciutto crudo, lemon sauce
mușchi de vită la grătar • mușchi de vită
grilled tender loin

250/400

250/250

250/200

200

250/150

250/150

300

42

40

40

19

41

42

40

e doar un fel de a spune. sau vacă. 
sau cau.

gramegrams lei
lions

fabrica se schimbă mereu. crește.
asta e o fotografie de acum un an. adică din 2011.
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industrialskatepark oaie
pastramă de oaie cu mămăliguță • pulpă de oaie marinată cu usturoi și vin
pastrami with polenta leg of mutton • mutton marinated with garlic and wine
frigărui de berbecuț • 
ram skewers
cotlete de berbecuț • 
ram chops

270/200

250

300

24

21

24

pomana porcului • ceafă de porc, usturoi, vin
fried pork meat
șnițel de porc • file de porc
pork schnitzel
file de porc în crustă de brânză • file de porc, telemea, costiță, cașcaval
pork cheese crust • pork, cheese, bacon, cheese
porc cu legume • file de porc, vinete, dovlecei, ciuperci, ardei gras, sos brun
pork with vegetables • eggplant, zucchini, mushrooms, pepper, brown sauce
ceafă de porc la grătar 
grilled pork neck
file de porc la grătar • mușchi de porc
grilled pork 
scăricică la grătar • coaste de porc
scăricică • grilled pork ribs
tigaie picantă
spicy stired fried vegetables with beed and pork
frigărui asortate
mixed grills

250

220

500

200/190

250

250

350

300

320

19

16

22

22

19

19

18

21

18

porc
da’bun

sau șip, cum spune englezu’

sssssssssilent

Industrial Skatepark , născut pe data de 29 noiembrie 2010, este 
singurul skatepark indoor din București unde pasionații de sport extrem 

se pot da când vremea este nefavorabilă și nu numai.
Skateparkul dispune de un spațiu de 500 m pătrați dotat cu rampe fixe și 

mobile ( piramida, quartere, kickere,bank-uri etc.) pe care riderii le pot folosi 
în condiții optime precum și un park de fingerboard.

În sezonul 2010-2011 Industrial Skatepark a fost gazda primului campionat 
național de skateboarding care s-a bucurat de o audiență numeroasă 

culminând, în luna aprilie 2012, cu finala care i-a premiat pe câștigătorii la 
skateboarding și bmx cu 2 călătorii la cele mai mari concursuri de profil din 
Europa. Nici cei mai mici rideri de skate nu au fost lăsați la o parte, pentru 
ei fiind organizate 3 concursuri numite Young Riders, care au avut un real 

succes atât în rândul comunității, cât și în rândul părinților.
Copiii care nu cunosc tainele skateboardingului le pot desluși prin 

intremediul școlii de skateboarding de la Industrial Skatepark, profesori 
fiind rideri profesioniști din București.

Vă așteptăm la Industrial Skatepark pentru distracție maximă!!!

grame

grame

grams

grams

lei
lions

lei
lions
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evenimente
celemaitari

garnituri sa
lat

e

cartofi tărănești • cartofi, ceapă, bacon
peasant potatoes • potatoes, onions, bacon
legume la grătar • vinete, dovlecei, roșii, ceapă, ardei, ciuperci
grilled vegetables • eggplant, zucchini, tomatoes, onions, peppers, mushrooms
cartofi cu rozmarin 
potatoes with rosemarin
cartofi prăjiți 
fried potatoes
cartofi piure 
mashed potatoes
mămăligă
polenta
orez simplu 
simple rice 
orez cu legume 
rice with vegetables
spanac 
spinach 
cartofi natur
boiled potatoes
varză albă sau roșie • cu mărar
white or red cabbage / dill

castraveți murați
pickled cucumbers
gogoșari murați 
pickled bell-pepper 
varză murată 
pickled cabbage
murături asortate
Mixed pickles
ardei copți 
roasted peppers
sfeclă cu hrean
beet with horseradish
salată verde cu lămâie
green salad with lemon
salată de roșii •
tomato salad
salată de roșii cu brânză • 
tomato salad with cheese
asortată de vară 
mixed summer salad

      250

300

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

7

8

7

6

6

5

5

6

6

6

7

6

8

7

7

8

8
          

8

7

8

9

paradoxul existenței este ca nici mâncarea nu este singură.

doar imaginația e limita când vine 
vorba despre evenimentele din 
fabrica

+

gramegrams lei
lions
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 Bombardierul care nu se prăbușește
B52 

Cum a apărut B52?

B52 a apărut în Vama Veche, în 2003, din 
poveștile pe care  le știu eu, în urma unui 
pariu cum că nu se mai poate face o terasă 
care să aibă un anumit impact. Pariul era făcut 
de Fleașcă cu cei de la Barfly. Și se pare că 
Fleașcă a câștigat pariul. 

Tu nu erai atunci?

Nu. În 2003 era doar Fleașcă. El e fondator.

Tu în ce an te-ai băgat în afacere?

În următorul sezon de Vama Veche. În 2004. 
Atunci a apărut și Dani. Terasa inițial nu s-a ....

băuturi calde

ho
t d

rin
ksEspresso short / long, 6 lei

Cappuccino, 7 lei
Caffee Latte, 7 lei

Tea, 5 lei
Hot chocolate white / black, 7 lei

Irish Coffee irish whiskey, hot coffee, cream, 14 lei
French Coffee brandy, hot coffee, cream, 10 lei

Decaff Cofee, 7 lei

clătite siciliene • clătite, ananas, miere, nucă, înghețată, frișcă, topping 
sicilian pancakes • pancakes, pineapple, honey, nuts, ice cream topping
papanași • 
cheese dumplings
cheese cake •

clătite cu dulceață • 
pancakes with jam
clătite cu ciocolată • 
pancakes with chocolate
înghețată • 
ice cream
floricele • 
popcorn
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desertsweeeeeeeet
echilibrul ca si metaforă a civilizaților rămâne singura inconstanță. 
restul e bine să îl lași chelnerului. e karma bună

(Interviu cu Virgil Horvat, alias Gil, asociat și manager B52 Club și Fabrica)

gramegrams lei
lions
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chemat B52 ci Swerte. Pentru puțin timp însă, pentru că, în 
același sezon în 2003, Chițu și Fleașcă i-au spus B52. Chițu 
atunci lucra în bar. Cu Micuțu, cu Vierme. Bine... acuma nu mai 
știu exact dacă și Vierme lucra dar era oricum mereu la bar. Eram 
mai mulți pe acolo. Dădeam târcoale. Mi-am serbat și ziua atunci, 
în 2003, acolo.

Și a avut impact de la început?

Da, da. Categoric. Stăteau clienții și pe stradă că nu mai aveau 
loc înăuntru.

Cam cât era de mare?

Nu știu...(râde) era micuță. Dar se stătea și în stradă, după cum 
ți-am spus.

Sunt clienți de atunci care mai vin la B?

La B mai greu, poate la Fabrica. A mai îmbătrânit lumea. Nu mai 
țin pasul. Dar clar mai sunt.
Există oameni pe care i-am cunoscut la începuturile B-ului și 
cu care am rămas prieten. De exemplu Teacă, tehnician dentar. 
Acolo și  atunci s-a cunoscut (n.r. Teacă) cu Fleașcă și cu 
Piticu. Zic de el pt ca ulterior a ajuns să ne fie chiar partener în 
afacere. Cu mulți am colaborat în funcție de ceea ce făceau ei. 
Dar neavând nevoie de dinții lu’ Teacă cu el nu a fost cazul să 
colaborez pe tema asta :)))

Prin ce crezi că se diferențiază/diferenția B52 de celelalte 
cluburi?

Păi în primul rând la noi muzica e foarte diversificată. Dar nu 
neapărat că cineva își propunea: “hai să pun rock, după aia să 
pun ceva funk sau hip hop”. Ei puneau muzica în funcție de 
stările și de atmosfera publicului, mai ales în serile de weekend 
care au fost mai tot timpul blazonul B52. Atunci practic, ca și 
client, ajungeai să ai o experiență, o cultură muzicală. Te duceau 
în multe părți. Chiar dacă nu-ți plăcea un anumit gen de muzică 
erau atmosfera și energia celor din jur. Euforia lor te făcea să 
dansezi, să te simți bine. Și toate astea pe lângă personalul care 
era atipic față de alte cluburi. Noi nu am insistat pe o anumită 
etichetă, erau oameni absolut normali, 
fără aerele unor barmani din anumite 
cluburi. Ai noștri păstrau oamenii la bar, se 
împrieteneau cu ei. Clienții și personalul 
formau o comunitate.

Și pe Popa Tatu când v-ați mutat?

În 2004. Am început în 2004 cu Chitu, 
Mădălin, Ozo, Micuțu în bar. Trebuiau să 
fi fost și Barbu și Gabi de la E.M.I.L, că ei 
fuseseră în vară, dar evident nu-și doreau 
o cariera în bar. Ei își doreau o carieră 
muzicală. Ceea ce s-a și întâmplat. Au mai 
fost încercări, dar cu unii care nu au rezistat. Poate mai sunt 
dar îmi cer scuze că nu-mi amintesc acum tot. Eu atunci nu mă 
ocupam atât de mult de personal. Eram partener dar apăream mai  
mult ca și client, la distracție. 

Evenimente?

Ooo. Destule. Am început cu un concert Nightloosers și Gil 
Dobrică care a fost chiar special pentru că nu au cântat mult 
timp împreună. B-ul nu era un spațiu dedicat concertelor. Era un 
club underground în care se cânta pe o scenă micuță, nu aveai 
vizibilitate de peste tot. Concertele se făceau atunci cam pe 
genunchi. Pe genunchi în sensul că nu erau concerte la care să te 
duci să-ți iei bilet cu loc și alte alea. Am avut concert aniversar 
E.M.I.L 5 ani unde au venit peste 500 de persoane. Ceea ce sala 
nu putea suporta. Mulți dintre cei ce veniseră nu au văzut scena și 
de atunci ne-am gândit să filmăm o parte din evenimente. Și ne-a 
reușit. Am avut suportul de la tv K lumea și încă doi sponsori să 
facem 2 sezoane de emisiuni televizate. Primul sezon a fost cu 
concertele live pe care le făceam, iar al doilea cu acustice. Mă 
rog, evenimentele au continuat. Rock, hip hop, se năștea zona 
electro în perioada aia. Am fost printre primii care promovam 
asta. Pe indie și altenativ la fel. După aceea au apărut cluburi care 
s-au axat doar pe asta și au avut mare succes (mansada lui Jumbo 
de exemplu care ulterior s-a mutat la Control). La fel, initial pe 
hip-hop, a apărut Goblinu’, care s-a născut și el cumva legat și 
de B52 și de serile de battle de duminica. Păcat că au pornit să 
susțină un gen muzical dar în timp s-au extins, ca să zic așa, la 
alte genuri, nemaiavând acum un anumit specific.

Ce face B-ul în prezent?

Noi joia facem o serie de concerte pe care le filmăm și le 
înregistrăm asterizat. Să poată fi folosite ca un material corect. 
Mulți, dacă vor să se promoveze și pe youtube, nu au parte de o 
sonorizare bună și uneori nici de imagine corectă, dar noi acuma 
chiar am reusit să oferim claritate în sunet și imagine.

Sunt trupe necunoscute pe care le promovați?

Da. Sunt și trupe noi și nu numai. Am încercat mereu să aducem 
pe scenă și oameni mai puțin cunoscuți. De exemplu acuma sunt 
trupe care au ajuns nume mari dar care inițial nu erau cunoscute 
și cu sprijinul nostru au reușit (The amsterdarms, Urma, The 
mood, The pixels).

S-au legat prietenii între voi patronii și personalul de la B?

Daaa clar. Poți să-i întrebi pe angajați. Eu zic ca B-ul a fost și e 
ca o familie. Ne-am distrat împreună, am muncit împreună, ne-
am sprijinit unii pe alții. 

Mi-ar plăcea să ne povestești o întâmplare amuzantă pe care ai 
trăit-o la B52.

Hahhaha. Asta habar n-am. Asta e complicat. Cred că trebuie să 
mă gândesc la ceva mai recent. Poate ce e mai vechi și-a pierdut 
amuzamentul. Nu știu...sunt multe.

Păi cred că ar trebui să te gândești de exemplu la ziua de ieri. Ce 
ai făcut ieri la B?

Hahahah! Ieri n-a fost. 

Hai serios încearcă să alegi ceva! 

Păi... în Vama Veche prin 2004, 2005 a venit cineva care întreba 
de Vali Leoarcă (aka Fleașcă). Tot în perioada aia era un artist hip 
hop care se numea K gula și oamenii mai spuneau “îl caut și eu 
pe unu’ Căciulă”. Astea mi s-au părut tot timpul amuzante când 
vorbești despre confuzii de nume.
Aaaa. Ar mai fi ceva.
De ziua mea în Vama Veche am primit un sablon d’ală pe care 
dai cu spray pe care era inscripționat B52 Vama Veche. Și 

Micuțu, noaptea spre dimineață când 
s-a îmbătat, a început să dea cu spray pe 
toate mașinile din jur, așa că toate erau 
“ștampilate” cu B52 Vama Veche. Faza 
tare a fost că a doua zi a venit Popel 
disperat că șeful lui știa că e în delegație 
la Baia Mare și pe mașina de serviciu 
scria B52 Vama Veche. 

Care e “destinația” B52? Cum îl vezi tu 
în viitor?

Eu îl văd foarte bine. Știam că relocarea 
lui aici, pe 11 iunie, nr 50, poate să 

cauzeze. Ne-a surprins însă puțin ce s-a întâmplat în toamnă, 
deoarece nu ne așteptam să vină chiar atât de multă lume și nu 
prea eram pregătiți cu un program clar, dar acum îl avem și eu zic 
că merge bine. Am pus semințele unui nou happening.

Și pe ce vrei să vă axați mai mult?

Păi B52 e un spațiu în special de petrecere dar care vrea să 
promoveze ca și până acuma partea de live și artiștii care susțin 
live. Oferta de jumătate de preț de joia s-a mutat miercurea. 
Avem petreceri, concerte, dj. Direcția noastră e de a menține o 
atmosferă tânără.

Sunt B-ul cu Fabrica frați/surori?

Sunt frați. Sunt frați dar nu poți să zici ca sunt frați gemeni. 
Sau, dacă sunt gemeni, sunt gemeni d’ăia diferiți care au 
comportamente diferite.

 căpșuni               
mentă              

pepene roșu                  
grenadine                    

blue curacao                 

varianta la litru (mare)        

500 ml     12                 
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RĂCORITOARE / SOFT DRINKS

Bucovina  still / sparkling, 500 ml, 5 lei
Pepsi Cola, 330 ml, 5 lei
Prigat Nectar, 330 ml, 6 lei
Lipton Ice Tea, 250 ml, 6 lei
Red Bull, 330 ml, 10 lei
Ness Frappe, 500 ml, 9 lei
Limonadă, 500 ml, 10 lei
Limonadă, 1000 ml, 18 lei
Fresh Portocale, 250 ml, 10 lei
Fresh Portocale & grapefruit, 250 ml, 10 lei

limonader
ăc

or
ito

ar
e

dacă limonadele ar vorbi, ar spune că Van Gogh trăiește

“ Păi în primul 
rând la noi 

muzica e foarte 
diversificată “

strawberries
mint
watermelon
grenadine
blue Curacao
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Mag dog 
vodka, strawberry, syrup, tabasco, 30 ml, 8 lei
Light my fire 
absinth, pitu, grenadine, 30 ml, 12 lei
Kamikaze 
vodka, triple sec, lemon juice, 30 ml, 7 lei
B52 
kalhua, carolans, triple sec, 30 ml, 10 lei
Amnesia 
blue curacao, triple sec, vodka, 30 ml, 11 lei
Passport to hell 
JD, metaxa, triple sec, 30 ml, 13 lei
Tequila bum bum 
sierra tonic, 30ml, 8 lei
Red line 
tequila sambuca, tabasco, 30 ml, 11 lei
Kill Bill 
absinth, lime syrup, 30 ml, 10 lei
Blowjob 
carolans, vodka, cream, 30 ml, 11 lei
After shock       7 lei

Pina Colada 
white rum, pineapple juice, 
coconut syrup, cream, 250 ml, 14 lei
P.S. I love you 
bailey’s, kalhua, amaretto, milk, 250 ml, 15 lei
Chi-Chi 
vodka, coconut liquor, orange juice, 
pineapple juice, 250 ml, 14 lei

Mojito 
white rum, fresh mint, lime, brown sugar, 250 ml, 12 lei
Caipirinha 
pitu, lime, brown sugar, 250 ml, 14 lei
Caipiroska 
vodka, lime, brown sugar, 250 ml, 11 lei
I like your peaches 
peach liquor, white rum, brown sugar, lime, sprite, 250 ml, 13 lei
Pineapple Caipirissima 
white rum, pineapple juice, lime, brown sugar, 250 ml, 12 lei
Caipirissima 
white rum, lime, brown sugar, 250 ml, 11 lei

COCKTAILS built&shaken

Long Island ice tea 
vodka, gin, sierra, sum, triplu sec, 

lemon, pepsi, 250 ml, 17 lei
Melon Fresh 

white rum, melon liquor, pineapple juice, 250 ml, 15 lei
Almond Beach 

amaretto, orange juice, coconut syrup, 
grenadine, 250 ml, 14 lei

Tropical Alien 
blue curacao, melon liquor, orange juice, 

pineapplea juice, coconut syrup, 250 ml, 15 lei
Mai Tai 

white rum,black rum, triple sec, 
amaretto, orange juice 

pineapple juice, 250 ml, 17 lei
Margarita 

triple sec, camino silver, lemon juice,
 250 ml, 14 lei

LIQUORS

Amaretto, 50 ml, 11 lei
Bailey’s, 50 ml, 10 lei
Sambuca, 50 ml, 6 lei

Banana Liquor, 50 ml, 9 lei
Blue Curacao, 50 ml, 9 lei

Coffee Liquor, 50 ml, 10 lei
Coconut Liquor, 50 ml, 9 lei

Melon Liquor, 50 ml, 9 lei
Mint Liquor, 50 ml, 9 lei

Peach Liquor, 50 ml, 9 lei
Cointreau, 50 ml, 9 lei

Pitu, 50 ml, 10 lei
Mastika Skinos, 50 ml, 9 lei

Jagermeister, 25 ml, 7 lei

SH
O

TS
C

O
C

K
TA

IL
S 

w
ith

 c
ru

sh
ed

 ic
e

B
LE

N
D

ED
 CO

C
K

TA
IL

Scaptain
bar

“ ce e o  o reușită !?
un client mulțumit devine un prieten adevărat” , 
sau cum spunea un mare om:
să fie bine ca să nu fie rău.

ză drincs
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SCOTCH, WHISKEY&BOURBON

Ballantines, 50 ml, 9 lei
Four Roses, 50 ml, 12 lei

Jameson, 50 ml, 12 lei
Wild Turkey, 50 ml, 14 lei

Jack Daniels, 50 ml, 15 lei

Sierra Tequila, 25 ml, 6 lei
Absinth, 25 ml, 9 lei

Wiborowa Vodka, 50 ml, 8 lei
Absolut Vodka, 50 ml, 10 lei

Seagram’s Dry Gin, 50 ml, 9 lei
Havana Silver Rum, 50 ml, 8 lei

Havana Black Rum, 50 ml, 12 lei
Martini (red/white), 50 ml, 7 lei 

Campari, 50 ml, 10 lei
Martell, 50 ml, 12 lei

Mojito, 1000 ml, 35 lei
Cuba Libre, 1000 ml, 35 lei

Screwdriver, 1000 ml, 35 lei
Energy Whiskey, 1000 ml, 50 lei

Energy Jager, 1000 ml, 50 lei
Long Island Ice Tea, 1000 ml, 45 lei

PREMIXED DRINKS

Sangria, 250 ml, 7 lei
Bacardi Breezer, 250 ml, 15 lei

Smirnoff  Ice,  250 ml  15 lei

Cuba Libre 
havana, cola, ice, lemon, 250 ml, 10 lei
Vodka Cola 
wiborowa, cola, ice, lemon, 250 ml, 10lei
Vodka Tonic 
wiborowa, tonic, lemon, ice, 250ml, 10 lei
Gin Tonic 
gin, tonic, lemon, ice, 250 ml, 11 lei
Martini Tonic 
martini, tonic, lemon, ice, 250 ml, 9 lei
Campari Tonic 
campari, tonic, lemon, ice, 250 ml, 12 lei
Campari Orange 
campari, orange juice,orange, ice, 250 ml, 13 lei
Screwdriver
wiborowa, orange juice, orange, ice, 250 ml, 11 lei
Tequila Sunrise 
tequila, orange juice, orange, ice, 250 ml, 12 lei
Amaretto Apple 
amaretto, apple juice, ice, 250 ml, 14 lei
Vodka Apple 
vodka, apple juice, ice, 250 ml, 11 lei
Gin Orange 
gin, orange juice, ice, 250 ml, 12 lei
Whiskey Cola 
whiskey, cola, ice, 250 ml, 11 lei
Vodka Energy 
vodka, red bull, ice, 250 ml, 18 lei
Whiskey Energy 
whiskey, red bull, ice, 250 ml, 19 lei

Safe Sex 
orange juice, peach juice, wild cherry juice, ice, 250 ml, 8 lei
Colibri 
orange juice, peach juice, cola, ice, 250 ml, 8 lei
Green Dream 
pineapple juice, mint syrup, cream, 250 ml, 8 lei
Coconut Kiss 
pineapple juice, coconut syrup, cream, 250 ml, 8 lei
Pooka 
wild cherry juice, lemon juice, lime syrup, grenadine, 250 ml, 8 lei
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te rog ; mulțumesc
please ; thank you

mic tratat de politețe* *când bei ești mai politicos
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Busuioacă de Bohotin, 25 lei
Grasă de Cotnari, 25 lei

Frâncușă de Cotnari, 25 lei
Frâncușă 2010, 42 lei

Budureasca Fume, 42 lei
Chardonnay, 45 lei

Merlot  45 lei
Dry Muscat de Jidvei, 30 lei

Sauvignon Blanc Jidvei, 30 lei
Pinot Gris, 45 lei

Tămâioasă Românească, 45 lei
Pinot Noir, 45 lei

Champagne Millenium, 50 lei

VINU’ CASEI • “HOUSE” WINE

Pahar alb sau roșu, 200 ml, 4 lei
Carafă alb / roșu, 500 ml, 9 lei

Carafă alb / roșu, 1000 ml, 18 lei

clasa muncitoare e baza.
rețeta e simplă:
“ faci ce-ți place și o faci din toată inima “.

workerhardthe

vinwine
750ml
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Ciuc draft, 400ml,    6 lei
Ciuc draft nefiltrată, 400ml,    6 lei
Heineken on ice 400ml,    8 lei

Heineken, 500ml,    8 lei
Ciuc, 500ml,    6 lei

Ciuc Radler lemon, 500ml,    6 lei
Silva Brună, 500ml,   7 lei
Desperados, 330ml,   9 lei

Golden Brau NA, 500ml,    7 lei
Zipfer lemon, 330ml, 10 lei

Amstel, 330ml, 10 lei
Birra Moretti, 330ml, 10 lei

Birra Moretti NA, 330ml, 10 lei
Krusovice, 330ml, 10 lei

Krusovice Brună, 330ml, 10 lei
Edelweiss, 330ml, 10 lei

SPECIALE / SPECIALS

1st Absolut + 1 cutie Prigat, 140 lei
1st Ballantines + 4 red bull, 150 lei

1 metru Tequila 10 shots, 50 lei
1 metru Jagermeister 10 shots, 60 lei

Kill Bill vol.1 5 shots, 40 lei
1 metru Bubble Gums 10 shots, 50 lei

1 metru Kamikaze 10 shots, 60 lei

bass guitar
cold beer & 

“ viața e un cântec “
și cu fiecare înghițitură îi descoperi
sensul. și ritmul. 

BERIBEERS

berea e mama  adevărului din vin

halbă
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nu trebuie să râzi.
nu trebuie să glumești.
nu trebuie să fii simpatic.
da’ trebuie să fii cel mai bun.
trebuie să fim cei mai buni.

atât!

substantiv

bacșis
vârf; capăt; extremitate
sfat; informație confidențială
verb tranzitiv
(la curse, la bursă etc.): a sfătui
a da bacșiș (cuiva)
(fam.): a da
to have it on the tip of one`s tongue = 
a-i sta pe limbă
take my tip = urmează-mi sfatul
tip me a cig = dă-mi o țigară

tip - tips

fabrica-club.ro


