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odiseea
conjugării gusturilor

rock & roll 
în bucătărie

“los specialii”
trupa merge mai departe

cuvântu’ 
halba și șprițu’

anul III numărul 3

iulie 2013 - iulie 2014

fabrica

+ 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

18leiopt spre zece

întreabă (ask)

today’s menu

today’s menu
tomorrow’s menu,
everyday’s menu

4

 O sală de boulder și escaladă destinată atât începătorilor cât și celor avansați.

 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.

Detalii legate de tarife puteți găsi și pe site-ul sălii: www.fabricadecatarat.ro sau pe 
facebook la facebook.com/fabricadecatarat.

Fabrica de cățărat 

Meniul acesta a fost realizat conceptual, 
în capetele noastre, de către noi doi. Apoi 
am făcut fotografiile și am scris textele. Am 
făcut și reclamele pentru magazinele care 
apar în meniu. Practic l-am făcut împreună. 
Mișa și Mișa sau Mihaela & Mihai Anton.

la mulți ani, meniul zilei !
happy birthday, today’s menu !

1st  ye
ar

 • 
pr

im
ul

 an

de luni până vineri e mereu altul

Dragii noștri prieteni, unele dintre preparatele noastre 
pot conține anumite ingrediente cu efect alergen. 
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă 

rugăm ca înainte de a comanda să vă consultați cu 
ospătărița noastră, pentru a lua decizia corectă și a vă 
putea savura comanda fără nicio problemă nedorită. 

Vă mulțumim și vă dorim poftă bună !

anunț pentru prietenii noștri
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Domnule doctor Daniel Vasile, Clinica Antistres și Bună Dispoziție 
Fabrica a ajuns deja în cel de-al șaptelea an de activitate. Povestiți-
ne cum a fost pentru dumneavoastră  anul care tocmai a trecut.
 A fost un an în care am avut multe promisiuni (în capul meu, 
față de mine) și, din fericire, tot ce mi-am propus s-a împlinit. 
Bucătăria m-a ajutat foarte mult în cercetările mele, și am reușit, 
prin aprofundarea acesteia, să înțeleg nevoile și noi remedii pentru 
pacientoclienții noștri. Cred că i-am ajutat de asemenea și printr-un 
pachet diversificat de servicii, ceea ce nu poate decât să mă bucure. 
Am dezvoltat o industrie și pot să spun că mulți pacienți au înțeles că 
nu suntem doar un serviciu de urgență pentru toate afecțiunile ci și 
un centru de recuperare după o zi de muncă.

Care sunt noile descoperiri făcute de dumneavoastră în calitate de 
doctor specialist în Fabrica?
 În primul rând bunul simț și rafinamentul  pacientoclienților. 
Așteaptă civilizat la rând deoarece știu că odată intrați în cabinet 
vor fi tratați cu multă atenție, profesionalism și  respect de către 
personalul calificat, personal supravegheat intens de către mine. 
Trebuie să recunosc că angajații nostri fac  zilnic eforturi de a aduce 
ceva nou în calitatea tratamentului și designul remediilor culinare așa 
cum sunt prezentate ele atunci când ajung la masa pacientului. 

În ce constau  punctele tari și 
esențiale pentru reușita în domeniu?
 Seriozitatea și calitatea serviciilor 
oferite reprezintă din punctul meu de 
vedere cele mai importante aspecte de 
care oamenii țin seama în momentul 
în care trebuie să aleagă un loc în 
care să-și petreacă unul din cele 
mai importante momente ale zilei/
vieții. Când vorbesc despre moment 
important mă refer la timpul acordat lor. Momentul de respiro, mica 
fugă de zarva și agitația din jur. În vremurile noastre, din păcate, 
toate se fac pe fugă. Ei bine clienții nostri, foarte mulți dintre ei, își 
acordă timp îngrijirii, relaxării, și pentru serviciile astea ne aleg pe 
noi.   

Care este profilul pacientilor dumneavoastră și ce diagnostic este cel 
mai des întâlnit?
 Pacienții noștri nu se încadrează într-un segment anume. Suntem 
vizitați de oameni de toate vârstele, avem după cum bine știți loc de 
terapie prin joacă pentru cei mici, așa că, dacă nu ai cu cine să-ți lași 
copilul acasă cât timp vrei să te relaxezi, îl poți lua cu tine, pentru 
că noi ne-am asigurat ca și el să aibă partea lui de amuzament. 
Cât despre diagnostic acesta depinde, normal, și de postura în 
care se găsește pacientul. Dacă vorbim de un grup de bărbați care 
vor să se amuze e clar că de cele mai multe ori ei vin să-și spele 
rinichii. Pentru un cuplu avem suficiente remedii culinare care să 
înveselească fluturii din stomac și un vin bun roșu care să stimuleze 
circulația sangvină periferică.

Vorbiți-ne puțin despre beneficiile pe care le au pacienții care aleg 
Clinica Antistres și Bună Dispoziție Fabrica.
 Mulți dintre clienții nostri beneficiază de rețete compensate, care 
se stabilesc în funcție de prezența lor continuă. Reducerile variază 
de la caz la caz. Avem rețete compesate de grup (peste 10 persoane) 
dar și rețete individuale. Având în vedere că foarte mulți oameni 

nu beneficiază de asigurări antistres din partea statului, noi ne-am 
gândit să venim în sprijinul lor și să creăm un sistem prin care să 
beneficieze de calitate la prețuri mici. Urmează să implementăm și 
un sistem de comunicare între noi și magazinele partenere (Switch, 
Puma, Fabrica de flori și celelalte) pe bază de vouchere, venind astfel 
în sprijinul clienților care, odată ce și-au achiziționat produse de la 
magazinele menționate, vor avea un discount la serviciile oferite de 
Fabrica.

Toți cei care vă cunosc pot observa o schimbare fizică radicală. Ați 
slăbit enorm. Ce v-a determinat să o faceți?
 Cred ca a fost ceea ce putem numi un start natural. Tocmai se 
născuse Bogdănel, cel de-al doilea băiat al nostru. Sună aproape 
stereotip dar într-o dimineață când m-am aplecat să-mi leg șireturile 
am simțit cum se învârtea totul în jurul meu. A fost un soi de leșin 
dar pe care nu-l pot descrie ca un leșin obișnuit. Atunci mi-am dat 
seama că trebuie să schimb ceva. În primul rând pentru soția și cei 
doi copii ai mei. Sunt responsabil față de ei. Mi-am dat seama că 
dacă vreau pot să mănânc sănătos aici la clinică, pentru că aici îmi 
petrec cea mai mare parte a timpului. Am învățat să am răbdare. 

Am ales vită, pui, mai puțini cartofi prăjiți. 
Nu am renunțat la niciun aliment definitiv 
doar am înțeles că trebuie să mănânc 5 mese 
pe zi, puțin și des. Am combinat mâncarea 
cu sportul și am reușit să slăbesc într-un an și 
jumătate 45 de kilograme. Cu siguranță cea 
mai mare greșeală o reprezintă doar o masă 
pe zi și aia luată pe fugă. Fast food-ul ca mod 
de viață nu face decât să te distrugă. Mănâncă 
din tine, din sănătatea ta treptat. Ăsta este 

și motivul pentru care, în calitate de doctor specialist în Fabrica, 
mă ocup mult de ceea ce ține de bucătarie aici la clinică. Vreau să 
educăm oamenii, să-i învățăm să savureze mâncarea, să se bucure de 
ea și să aleagă ceva sănătos.

Observ că în fiecare an veniți cu ceva nou pentru îmbunătățirea 
Clinicii  Fabrica. Ce vă doriți pentru anul care urmează?
Ne dorim să avem clienți din ce în ce mai satisfăcuți de serviciile 
noastre, motiv pentru care am suplimentat și numărul de asistente. Le 
cerem să aibă în continuare răbdare și ne cerem scuze dacă vreodată 
vor fi multe urgențe și vor trebui să aștepte. Nu este nicidecum rea-
voință. Vom găsi soluții și ei știu că tratamentul de care dispun la noi 
le va alunga orice urmă de oboseală, încordare, tristețe.

Domnule doctor specialist în Fabrica, care este media de pacienți pe 
care o are zilnic clinic dumneavoastră?
 Din calculele mele media este de 200-250 pers/zi în timpul 
săptămânii, iar în week-end de 400-500 pers/zi. Ne dorim foarte mult 
un feedback din partea clienților, fie el pozitiv sau negativ, deoarece 
vrem să ne îmbunătățim serviciile, dacă este cazul. Nu vrem să fim 
o clinică comunistă. Vrem să fim în permanență atenți cu pacienții 
noștri. Tot în urma sugestiilor am suplimentat și numărul de locuri 
de stat, am dotat cabinetele cu aparatură nouă și am suplimentat 
numărul asistentelor, așa că așteptăm cu interes propuneri pe 
Facebook, club fabrica, iar pentru reclamații majore sau rezervări 
075FABRICA sau 0213350323.

doctor Fabrica acum  doi ani

fișa dr. Fabrica # 3 an III

Omul care știe ce mănâncă și 
mai ales de ce ! De asta este 
doctor în științele Fabrica !!!
Iată dovada.
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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
ouă “ochiuri” • 2x
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 •
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alta

peștele, câinele lui
și gemenii 

sau 
simfonia hârtiei  în 
$bemol

ouă cu sprâncene
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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
quesadilla de legume • cașcaval •  vegetables quesadilla • cheese, 
“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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evenimentecelemaitari
de la verișorul nostru Leonardo da’ Vinci încoace
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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
salata mexicana • salată verde mixta, castraveti, rosii cherry, ardei, piept de pui, porumb, ardei iute, 
dressing •  mexican salad • mixed green salad, cucumbers, red cherry, chicken breast, capsicum, corn, chilli, dressing
salata italiana • salată iceberg, rosii cherry, ardei gras rosu,mozarella, prosciuto crudo 
italian salad • green salad,  red cherry,  capsicum, mozarella, prosciuto crudo
trio caprese • rosii, mozarella, prosciuto crudo, parmesan • tomatoes, mozarella, prosciuto crudo, parmesan  
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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industrialskatepark

sssssssssilent

Vă așteptăm la Industrial Skatepark pentru distracție maximă!!!

salatele se fac cu ulei de măsline f bun • vezi detalii la pagina de sosuri. 
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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, suncă, masline, usturoi, mozzarella, ciuperci, sos 
rose sicilians penne-penne • chicken breast, bacon, ham, olives, garlic, mozzarella, mushrooms, chilli sauce, 
rose sauce,
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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
prosciuto e funghi sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci 
tomatoes sauce, mozzarella, prosciutto crudo, mushrooms.
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maestro, muzica

La pizza e mobile
La pizza e mobile
La pizza e mobile
La pizza e mooooooooobile

uno due tre, napoli, ciao roma, il calcio, Pavarotti 
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anonymus esentialus
oamenii care nu se arată niciodată sunt dn aur de 24 de karate și diamante

sosul face diferența

ulei picant. da’ picant, nu glumă !
smokin’ hot baby ! yeah !

Olivi
Κορωνέικη ποικιλία
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
Ψυχρής έκθλιψης
Φυσικό προϊόν χαμηλής οξύτητας
Ελληνικό προϊόν
Μεσσηνία – Καλαμάτα

••

Olivi [este marca]
varietatea koroneiki [varietatea de masline]
extra virgin ulei de măsline
extras la rece
produs natural cu aciditate scăzută
produs grecesc
Messinia – Kalamata este localitatea

uleiuri

Uleiul de 
măsline grecesc  
îl folosim la toate 
preparatele, 
salatele și, da, 
îl puteți găsi în 
oliviere pe masă.
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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
saramură de crap cu mămăliguță
special romanian receipt • carp with polenta 
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Doamna Flori, iată că ne revedem și anul acesta pentru a povesti despre ce vă place să faceți cel mai 
mult: să bucurați oamenii gătindu-le. Cum a decurs timpul de la ultima noastră discuție?

Au fost zile foarte frumoase. Din ce în ce mai mulți oameni au apreciat propunerile și preparatele 
noastre și trebuie să recunosc că asta mi-a dat foarte multă forță. Mulți clienți au rămas fideli 
Fabricii și de multe ori au curajul de a încerca preparate noi sau chiar solicită preparate care nu 
sunt în meniu. Mulți dintre ei nu sunt dedicați doar unui anumit preparat, am reușit să le câștigăm 
încrederea și astfel au devenit deschiși sugestiilor noastre. 

(interviu cu Florentina Acatrinei, bucătar-șef Fabrica)

Bucătăria 
is the new black !

fish baby
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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
pui bunica •  
“grandma’s “ chicken receipt
pui andaluz 
•  andalusian chicken
saramură de pui cu mămăliguță
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Pentru mine a fost și obositor, pentru că a trebuit să mă ocup și de clienți și de personal. Dar din fericire de când sunt la Fabrica am reușit 
să învăț oarecum profilul clienților, știu ce-și doresc, reușesc să fiu cu un pas înaintea lor, atât pentru buzunare mai mari cât și pentru 
buzunare mai mici.

Ce e nou în meniu?
Am diversificat gama de salate și am adăugat, de asemenea, preparate noi din pui.

Schimbările au venit ca urmare a cerințelor clienților?
Nu. Schimbările au fost o decizie pe care am luat-o pentru că vreau să venim mereu cu ceva nou, mai sofisticat, dar totodată gustos și 
accesibil ca preț. Atenția se arată prin micile detalii iar bucătăria îți permite să fii atent, să creezi permanent noul, ineditul.

Ce preparate se vând cel mai bine?
În ultima perioadă au început să se vândă foarte bine fructele de mare, în combinații cu pastele cu salatele. Și puiul și vita au un loc 
fruntaș. Meniul zilei a rămas în continuare în topul vânzărilor și avem numai cuvinte de laudă în ceea ce-l privește. 
Ținem mult seamă de sezon. Nu servim doar clasica ciorbă de vită sau de pui. Primăvara avem multe preparate pe bază de verdețuri 
(ștevie, loboda, spanac, urzici, leurdă, măcriș) avem ciorbe de pește, saramură de pește, de pui, mâncare de mazăre verde, de fasole 
verde, e sezonul lor acum și e păcat să nu profităm de asta. Dacă oamenii ar fi atenți la ce le oferă natura, când le oferă natura, cu 
siguranță nu ar mai exista atât de multe boli. 

Ce ar trebui să știe clienții Fabrica despre tot ceea ce se gătește aici?
Că punem mult suflet pentru ei. Avem mare grijă de marfă. Se face zilnic piața și ne bucurăm că avem din ce în ce mai mulți oameni 
care chiar apreciază ce facem. Oricât ar fi de cald în bucătărie, oricât ai fi de obosit, atunci când cineva vine și-ți mulțumește pentru o 
mâncare pe care i-ai preparat-o ți se umple sufletul de bucurie. Și așa trec toate cele rele. Vezi că, atât cât poți tu, faci pe cineva fericit. 

Ce îi recomandați unei persoane care e la dietă?
Păi îi recomand multe dintre produsele din meniu. Noi evităm cât putem de mult grăsimile rele pentru organism. Dacă preparăm ceva 
la grătar, clientul trebuie să știe că grătarul e grătar. Eu nu voi folosi ulei, voi lăsa preparatele să se gătească în sucurile lor. Aici gătesc așa 
cum o fac acasă pentru mine. Știu ce înseamnă să comanzi ceva și să te trezești cu pete de grăsime în farfurie. Grăsime adăugată. Mă 
bucur foarte mult că mai nou reușim să gătim, atunci când se cere grăsime, doar cu ulei de măsline grecesc,  un ulei special adus chiar 
din Grecia, și foarte sănătos.  Acest ulei se află și în olivierele de pe mesele clienților, așa că îl pot degusta cu încredere. 

Pentru ce evenimente a trebuit să gătiți în cantități mari și ce meniuri au ales oamenii?
Au fost multe evenimente. Multe rezervări mari care stabileau dinainte meniul de mâncare. De cele mai multe ori s-a optat pentru un 
meniu suedez dar și individual. Bineînțeles am avut și cerințe extra-meniu, combinații de pui cu fructe, preparate din vită, fructe de mare 
toscana, salate de fructe și multe altele.

Doamna Flori, ce vă doriți pentru noul an de Fabrica?
Îmi doresc cât mai mulți clienți care să își petreacă timpul liber la noi, să ne apreciem reciproc, îmi doresc multă sănătate și mult opti-
mism. Sper ca oamenii să realizeze cât de important e timpul pe care îl petreci luând masa. E mai mult decât hrană pentru trup. A lua 
masa, singur sau cu familia, înseamnă a te bucura, a descoperi, a savura, a înțelege și de ce nu a te descoperi.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă doresc să vă meargă din plin totul!
Și eu îți mulțumesc și să ne vedem cu bine și la anul!

îi zice pui nu pentru că e mic ci pentru că este un răsfăț

piu piu piu
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atenție  • watch out • cuidado • attencion • achtung
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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
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“ cine te 
judecă mai 
bine decât tu 
însuți ? ”

mai zi ceva dacă poți
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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
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300

24
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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
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“ je vuz an pri. se tre bon. 
servevu. bon apeti “

doar pentru cunoscători. sau nu.

mai degrabă tupeist. da’ e super ok ca om.
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garnituri sa
lat

e

cartofi țărănești • 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
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done • e gata
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băuturi calde

ho
t d

rin
ks

Espresso short / long, 6 lei
Cappuccino, 8 lei
Caffee Latte, 8 lei

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

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

Decaff Cofee, 8 lei

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

cheese cake •

clătite cu dulceață • 
pancakes with jam
clătite cu ciocolată • 
pancakes with chocolate
înghețată • 
ice cream
floricele • 
popcorn

9

13

6

6

13
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desert
 Bombardierul care nu se prăbușește
B52 

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

“ Cum să 
petreacă ? 
Ca de obicei ”

sugarsweetsugar
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RĂCORITOARE / SOFT DRINKS

Bucovina  still / sparkling, 500 ml, 6 lei
Pepsi Cola, 330 ml, 6 lei
Prigat Nectar, 330 ml, 7 lei
Lipton Ice Tea, 250 ml, 6 lei
Red Bull, 330 ml, 10 lei
Ness Frappe, 500 ml, 9 lei

Fresh Portocale, 250 ml, 10 lei
Fresh Portocale & grapefruit, 250 ml, 10 lei

limonade ră
co

rit
oa

re

Cum a petrecut trupa B52 ultimul an? Ce con-
certe, evenimente ați avut?

Cum să petreacă? Ca de obicei. Distracție, voie bună. 
Ce știm noi să facem cel mai bine. Să ne bucurăm 

de viață. Anul acesta am concertat alături de trupa East 
Roots, chiar de Valentine’s Day.  Așa cum ne stă în fire 

am trecut de la metal core, Cap De Craniu, până la 
electro live, Aria Urbană, și restul genurilor  muzi-

cale pe care le aleg digeii nostri. Eu cred că am 
acoperit o mare parte din cerințele fanilor. Am avut 
și evenimente mai liniștite, înspre teatru. Adică 
trupa B52, poate cu lejeritate să se adapteze și unei 
astfel de abordări. Din păcate până acum nu am avut 
un portofoliu destul de mare încât să reușim să avem 
o seară pe săptămână dedicată teatrului, dar sper ca 

anul acesta să o facem.

Trupa B52 este la fel de actuală. Nu vă dezamăgiți fanii. 
Care e secretul, având în vedere că tot mai multe formații 

apar ca ciupercile după ploaie și dispar la fel de repede?
Asta încercăm, ne străduim să fim mereu în pas cu cerințele 

publicului și nu știu dacă reușim neapărat să o facem tot timpul. 
‘’Împrospătăm’’ și membrii trupei. Se pare ca au CNP-ul din ce 
în ce mai mare. Dacă la mine în casuța anului se vede timid un 
șaptezeci și ceva, ei bine la ei predomină un nouăzeci. Ceea ce e 
bine, nu? Am pus de asemenea în sala în care concertăm și niște 
lumini dinamice, pe care cineva le schimbă în timp real, iar astfel 
reușim să amplificăm atât mesajul piesei cât și starea.

Ce evenimente recente îți sunt cel mai aproape de suflet?
Vinerea trecută. Ultima vineri în care m-am distrat.  A fost de ase-
menea și un show de improvizație realizat de cei de la Backstage 
Boys. Băieții sunt extrem de talentați iar spectacolul se creează pe 
loc în fața publicului, pornind de la propunerile și sugestiile aces-

tuia. Nu e nimic regizat  iar ei știu să întrețină perfect atmosfera. 
A fost extraordinar. Eu m-am simțit foarte bine.

Ce aveți nou pentru public?
Vrem să băgăm glamourul în underground. Mi se 
pare extraordinar să facem asta. Să aducem expre-
sia feminității, luxului, a seducției, frumuseții în 
underground. Vreau să avem șampanie la draft și 
distracție pe măsură. Am în plan și niște expoziții 
semipermanente dar să vedem ce va ieși. La sfârșitul 
lunii august trupa B52 va sărbători la Vama Veche 
10 ani de activitate! Cu toate că în București suntem 

din 2004, totul a început în 2003, la Vamă, așa că vom 
face o petrecere așa cum se cuvine. Sunt mândru că am 

rezistat atâta. În România durata medie de viață a unui club 
e de 3, 4 ani. Cine reușește să treacă de pragul ăsta am observat 

că rezistă mult timp. 

Ce gânduri ascunse are trupa B 52 pentru anul care vine?
Sunt atât de ascunse încât nu le putem dezvălui. E o zonă de secu-
ritate națională, asta cu avioanele, zonă cu grad de risc 0.  

leimouneid
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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, 10 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

Orgasm
carolans, amareto, kahlua, frișcă lichidă, 250 ml,  14 lei

Cosmopolitan
vodcă, triplu sec, cranberry, lime, 250 ml,  14 lei

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

Blue Margarita 
tequila, blue curacao, 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
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Ne puteți vorbi puțin despre începutul carierei dumneavoastră de 
fotbalist? Cât timp a trecut de când ați intrat în acest sport?
Mă faceți să devin nostalgic. Nu m-am mai gândit de mult timp la cum 
a început totul. De atunci au trecut aproape 15 ani. Primii dintre ei foarte 
grei, așa cum se întâmplă deseori atunci când vrei să faci performanță 
într-un domeniu. Am început prin a fi copil de mingi pe la diverse fast 
food-uri. Făceam din fiecare câte puțin. Pasam, centram, alergam pe 
toate posturile (barman, bucătar).  Asta a durat aproximativ doi ani, timp 
în care am învățat și mi-am dat silința ca totul să iasă cât mai bine. În 
cele din urmă se pare că munca mea a fost remarcată, și în 2004 am fost 
cooptat de către FC Festival, un mare club de 
fotbal din campionatul francez, FC  Grand 
Circle Cruise Line, FC Princes, FC Viking, 
tot cluburi internaționale.

Ce v-a determinat totuși să renunțați la 
a mai activa la un club din străinătate, 
având în vedere că foarte mulți jucători 
de la noi văd plecarea ‘’afară’’ ca unica 
lor șansă de salvare și afirmare?
Da, este adevărat. Foarte mulți tineri 
jucători visează la un transfer în 
străinătate și ar face orice să rămână 
acolo. Eu însă nu sunt așa. Mi-a fost dat 
să vad foarte multe, să cunosc tot felul 
de oameni, multe stiluri de joc și antrenament, ceea ce, clar, m-a 
ajutat enorm, dar, deși câștigam foarte bine și eram apreciat, 
faptul că familia și prietenii mei erau departe a contat mai mult. 
Am preferat să mă întorc, să fiu alături de oamenii la care țin și 
mi-am propus să fac performanță aici. Am încercat să împac și 
cariera și sufletul și sunt fericit că am făcut-o.

Cum ai ajuns la FC Fabrica?
După ce m-am întors în țară am activat la FC Vama Veche. Am 
reușit să mă fac remarcat, și, cu ajutorul impresarului Valentin 
Preotu, am fost transferat la FC Fabrica, inițial pe post de fundaș 
dreapta. Debutul meu ca jucător la această echipă a fost unul cum 
nu mai întâlnisem la celelalte cluburi la care activasem, dar am 
reușit să mă adaptez rapid stilului de joc și să nu-i dezamăgesc pe 
cei care îmi acordaseră credit.

Cum poate ajunge un jucător la performanțele dumneavoastră?
Este nevoie în primul rând de rezistență la efort prelungit, 

seriozitate în antrenamente, atenție 
sporită detaliilor, pasiune și, bineînțeles, 
cel mai important, dăruință totală față de 
suporteri. Ei sunt cei care te motivează 
cel mai mult să continui, să încerci să dai 
ce e mai bun în tine, chiar dacă uneori 
este foarte greu și te simți epuizat.

De mai bine de un an de zile nu mai 
sunteți doar jucător la FC Fabrica, ci ați 
ajuns să și antrenați această echipă. E 
mai greu acum? Reușiți să vă impuneți 
în fața celor care până nu demult v-au 
fost coechipieri?
La început a fost puțin ciudat, însă 

până la urmă m-am obișnuit cu ideea ca foștii coechipieri au 
devenit elevii mei. Sincer, nu mi-a fost greu să mă impun, ei mă 
cunoșteau foarte bine și trecerea de pe gazon pe banca tehnică 
s-a făcut foarte rapid. Au fost bineînteles și jucători care nu au 
acceptat statutul de rezervă, însă am reușit să-i fac să înțeleagă 
că suntem cu toții o echipă și să-i motivez să dea tot ce e mai bun 
din ei pentru FC Fabrica.

‘’Caracterele puternice se văd 
cel mai bine în situații dificile’’

continuare în pagina 38

Interviu cu Marius Mihalcea, 
antrenor/jucător Fc Fabrica
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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 DRINK

Bacardi Breezer, 250 ml, 15 lei

Cuba Libre 
havana, cola, ice, lemon, 250 ml, 11 lei
Vodka Cola 
wiborowa, cola, ice, lemon, 250 ml, 11lei
Vodka Tonic 
wiborowa, tonic, lemon, ice, 250ml, 11 lei
Gin Tonic 
gin, tonic, lemon, ice, 250 ml, 11 lei
Martini Tonic 
martini, tonic, lemon, ice, 250 ml, 10 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
Green apple 
lime, zahăr brun, suc de mere, gheță pisată, 250 ml, 8 lei
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susținem mișcarea hard core
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VINU’ CASEI • “HOUSE” WINE

Pahar alb sau roșu, 200 ml, 5 lei
Carafă alb / roșu, 500 ml, 10 lei
Carafă alb / roșu, 1000 ml, 20 lei

750ml
Riesling Sec 25 lei
Fetească Regală • Demisec 25 lei
GRIGORESCU 
Dry muscat Fata în Iarbă • Demisec 30 lei
GAMA PREMIAT 
Nec Plus Ultra Sauvignon Blanc • Demisec 45 lei
Nec Plus Ultra Chardonnay  • Demisec 45 lei
Nec Plus Ultra Rose • Demisec 45 lei
TEZAUR 
Riesling • Sec 45 lei
CLASIC 
Busuioacă De Bohotin •Demisec 25 lei
Grasă De Cotnari • Demisec 25 lei
Frâncușa Cotnari • Sec 25 lei
VINICER 
Alb 2008 (Fet Albă & Sauv Bl) • Demisec 25 lei
Roșu 2011 (Fet Neagra & Pinot Noir) • Demisec 25 lei
ECLIPSE 
Fetească Albă • Sec 45 lei
Rose • Sec 45 lei
Fetească Neagră • Demisec 60 lei
DOMENII 
Chardonnay • Sec 45 lei
Cabernet Sauvignon • Sec 45 lei
DOMENII 
Fetească Regală • Demisec 30 lei
Pinot Noir • Demisec 30 lei
MOSIA 
Cai Roșii Sauvignon Blanc • Sec 45 lei
Cai Roșii Fetească Neagră • Sec 45 lei
3 HECTARE 
Chardonnay • Sec 50 lei
Cabernet Sauvignon • Sec 50 lei
Roze • Sec 50 lei

JIDVEI

COTNARI

BASILESCU

SÂMBUREȘTI

TOHANI

MURFATLAR

Cum a fost sezonul care tocmai s-a încheiat, pentru echipa 
dumneavoastră?
Sezonul a fost unul foarte lung, cu foarte multe meciuri și tocmai 
de aceea am avut nevoie de noi achiziții pentru întărirea lotului și 
pentru a ne satisface suporterii, zilnic, la cel mai înalt nivel. Din 
păcate, din cauza acțiunilor extrasportive, ne-am confruntat cu 
accidentarea unui jucător, aici mă refer la Silent, motiv pentru care 
am fost obligați să facem o achiziție care s-a dovedit a fi una de 
succes. Este vorba de Hola John, aici prezent. 

Ați adus ce-i drept mulți jucători noi în echipă. Reușesc aceștia să 
se adapteze cerințelor clubului?
Noii jucători încearcă din răsputeri să demostreze că merită un 
loc în lotul echipei noastre. Sunt serioși la antrenamente, deschiși 
sugestiilor și înțeleg responsabilitățile pe care le au activând alături 
de noi. Au fost de asemenea și cazuri de neintegrare în sistemul 
nostru de joc. Sunt un antrenor înțelegător dar când ofer încredere 
mă aștept să primesc același lucru în schimb.

Ce credeți că-i motivează pe jucători să aleagă FC Fabrica, și nu 
un alt club din campionatul intern?
Este meseria pe care ei au ales-o și o fac din plăcere. Un alt aspect 
extrem de important îl reprezintă normal și partea financiară. Știm 
cu toții că foarte multe dintre cluburile de la noi nu-și respectă 
obligațiile financiare pe care le au față de jucători. Din fericire 
la noi nu este cazul. Acționarii sunt foarte serioși. Salariile sunt 
plătite la zi și asta contează mult pentru noi. Atmosfera din vestiare 
este una plăcută, glumim, ne simțim bine împreună dar atunci când 
trebuie să câștigăm un meci toată lumea se axează doar pe victorie.

Meciurile lui FC Fabrica, acasă, aduc extraordinar de mulți 
oameni pe stadion. Cum reușește echipa să aibă atât de mulți 
fani?
Atunci când dai totul pe teren, suporterii simt asta iar rezultatele 
nu se vor lăsa mult timp așteptate. Ei simt că îi respectăm, și 

tocmai răspunsul pe care îl avem din partea lor ne face să mergem 
tot mai sus spre adevărata performanță. Mulți dintre fanii nostri 
aleg să-și petreacă sărbătorile, Crăciunul, Anul Nou sau tot felul 
de evenimente importante din viața lor (aniversări, botezuri etc) 
alături de noi, ba chiar încep să lege prietenii între ei. Astfel 
reușim să fim cu toții motivați și fericiți.

Ați câștigat foarte multe trofee anul acesta. Considerați 
campionatul intern ca fiind unul dificil?
Niciodată nu trebuie să-ți subestimezi adversarii. Trebuie să-i 
respecți dar totodată să nu-ți fie frică. Caracterele puternice se văd 
cel mai bine în situații dificile, iar noi fiind o echipă unită, aproape 
o familie, ne transmitem unii altora curaj și încredere. Cred că 
asta ne diferențiază de celelalte echipe. Noi nu ne gândim la faima 
noastră la modul în care o fac ceilalți sportivi. Noi, FC Fabrica, 
înțelegem că faima și aprecierea, succesul vin numai dacă oamenii 
ne iubesc. Îmi doresc să rămânem la fel de uniți în continuare. 

Care este relația dumneavoastră cu acționarii clubului?
Încă de la început, de pe vremea când activam doar ca jucător, 
relația dintre noi a fost una bazată pe respect reciproc. Atâta 
timp cât echipa are rezultate foarte bune și conducerea clubului 
ne pune la dispoziție cele mai bune condiții. De exemplu m-am 
bucurat foarte mult că acționarii se implică în mod direct în 
extiderea stadionului, ajungând în 5 ani să-i mărim capacitatea de 
la 500 la 2000 de locuri. Asta ne ajută foarte mult să ne atingem 
obiectivele.

Că tot ați adus în discuție obiectivele, care sunt acestea pentru FC 
Fabrica în sezonul ce urmează?
Vrem tot. Ne dorim să câștigăm tot. Și o vom face. Principalul 
nostru obiectiv pentru sezonul ce urmează e reprezentat de 
câștigarea Ligii Campionilor la Terase, Restaurante, Cluburi, 
câștigarea Campionatului Intern de Prieteni și bineînțeles Super 
Cupa de Momente Extraordinare Petrecute Undeva.

Vă doresc mult succes în ceea ce vreți să realizați!
Vă mulțumesc mult și… Hai Fabricaaa!!!!!  
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Ciuc draft, 400ml,    6 lei
Ciuc draft nefiltrată, 400ml,    7 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,   10 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

Heineken, 330ml, 10 lei
Edelwisse 500ml 12 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

halbă

argintul, ciocanul și 
teoria relativității



42 fabrica-club.rofabrica-club.ro locul unde se întâmplă de toate locul unde se întâmplă de toate 43

țuchi
regina din umbră

unu pleacă, altu’ vine
altu’ pleacă, unu’ vine
pleacă unu, altu’ vine
vine unu, altu’ pleacă
pleacă, vine, unu altu’
unu altu’ vine pleacă
ăăăăăă, da. așa e.

Țuchi e mai mult decât un simplu cățeluș. Ea s-a transformat, odată cu trecerea timpului, într-o emblemă a Fabricii. E delicată, 
elegantă și ,cu siguranță, observând-o atent, oamenii au foarte multe de învățat despre ei înșiși. Țuchi, aidoma multor alți prinți 
ai străzii, a fost inițial nesigură și retrasă. Nu avea încredere în persoanele din jur, pe bună dreptate de multe ori, însă datorită lui 
Chițu, care a salvat-o și i-a fost mereu alături, încet încet a început să se apropie, să înțeleagă și să nu-i mai privească pe ceilalți ca 
pe o amenințare. Țuchi e o Doamnă. Țuchi a înțeles adevărata esență a feminității. Nu se spală ea foarte des, nu merge la saloane 
de înfrumusețare sau la spa, dar emană ceea ce mulți alții nu pot emana oricât de mult ar încerca, oricât de sofisticați ar încerca 
să pară. Țuchi emană înțelepciune și bunătate. Micile ei ieșiri  sunt doar reacții. Țuchi e timidă, sensibilă și se teme că cineva i-ar 
putea face rău. Încercând să-i înțeleagă pe cei din jur, s-a retras în artă. Citește foarte mult, merge la expoziții, ba chiar are, mai 
nou, câteva încercări timide de proză. Debutul în ale scrisului și l-a făcut totuși în urmă cu câțiva ani, dar din cauza unor recenzii 
neavenite, a renunțat la prima ei dragoste, poezia, și s-a dedat unui alt gen literar:proza scurtă. Este o bună prietenă și admiratoare 
a lui Daniil Harms, alături de care preferă să-și petreacă cele mai crâncene sprițuri cu iz literar. Se distrează copios împreună, 
cântă la pian, pictează, adoră pictura futuristă, tot curentul futurist de altfel, și se sprijină spiritual și intelectual unul pe celălalt. 
Țuchi e un prieten de nădejde, te poți baza pe ea tot timpul, îi poți dezvălui cele mai ascunse gânduri ale tale, pentru că nu le va 
face niciodată cunoscute celorlalți. Fiind o artistă boemă nu dispune de mulți bani, așa că e posibil ca uneori să vă ceară o țigară, 
ceva de mâncare, bani de o votcă, dar e frumos să o înțelegeți, să nu vă supărați pe ea, deoarece are grijă de fiecare dată să vă 
împărtășească din talentul ei pentru a vă recompensa bunăvoința. Pe Doamna Țuculina o puteți găsi deseori la toaleta femeilor, 
unde și-a deschis un mic cenaclu literar, sau mai bine zis un mic așezământ pentru dezvoltarea artelor liberale. 

‘’Oamenii încearcă tot timpul să demonstreze lucruri. Se pierd atât de mult în astfel de detalii încât uită ce e cel mai important: 
….
Ce e cel mai important? pentru asta vă aștept zilnic, aici la Fabrica, să discutăm, să dezbatem’’. Țuchi. Doamna Țuchi.
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“ The problem with the world is that everyone is a few 
drinks behind .“

Humphrey Bogart

fabrica-club.ro


