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1.772 de localuri  
cu denumiri pitorești din orașul 
care înmuia mititeii în șampanie

La un moment dat, Bucureştii aveau mai multe câr-
ciumi, birturi, zahanale, bodegi, restaurante şi grădini 
cu grătare decât străzi! Dacă, pe la 1860, „la începutul 
anilor Unirii”, conform acad. Dan Berindei, erau activi 
în capitală „41 restauratori” (proprietari de restau-
rante), 95 de cafegii şi 1.403 de cârciumari, deci un 
număr total de 1.539 negustori cu atribuţii, cum s-ar 
zice azi, în domeniul „alimentaţiei publice”, adică 
peste 30 % din totalul de 4.742 de negustori, o numă-
rătoare din 1943 zice că oraşul avea nici mai mult, nici 
mai puţin de 687 restaurante (localuri mari unde se 
prepara mâncarea şi se servea, alături de băuturi), 
381 birturi (restaurante mai mici), 610 bodegi (loca-
luri mici unde se serveau gustări şi băuturi), 61 câr-
ciumi („bodegi mai ţepene”), 33 hanuri (localuri unde 
puteai să şi dormi, nu doar să iei masa).

Localurile se numeau cosmopolit Hugues, Fial-
kowski, Brenner, Café de la Paix (leit cu cea pariziană!), 
Frascatti, High Life, Riegler, Steiner, Café Francaise, 
Huverstrome, Colaro, Guischard, Cantili, Ghintslel, 
Suisse, Bristol, Labes, Strobel, Bruzzzesi, Mon Jardin 
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8 (pe Dorobanţi, unde, într-o seară de vară, Alexandru 
Râpeanu, un frate al bunicii mele a crezut că dă lovi-
tura şi cumpără, la preţ de chilipir, o coală cu timbre 
Cap de Bour, teoretic valorând însutit dar care s-au 
dovedit, totuşi, nişte falsuri ordinare), Monte Carlo 
sau Kubler, adesea preluând numele proprietarului 
de origine străină, atunci când nu era autohtonizat pe 
loc, cehul „Hrtscha” – imposibil de pronunţat de către 
români – devenind „Raşca”, de unde şi Grădina Raşca, 
aflată pe locul unde astăzi se află aripa Universitaţii 
adăpostind Facultatea de Matematică şi despre care 
ziaristul francez Ulysse de Marsillac spunea în 1877, 
în al său Guide de voyageur à Bucarest, că este „sin-
gura unde te poţi plimba ascultând muzică. În fiecare 
seară, grădina este iluminată şi, în zilele de sărbă-
toare, iluminatul este strălucitor. O stea mare din sti-
clă multicoloră şi palmieri de tablă purtând globuri 
colorate în loc de fructe anunţă marile serate. Mesele 
luminate de o lumânare protejată de un manşon de 
sticlă primesc consumatorii care pot, după voie, să 
cineze sau să bea bere, limonadă etc.”. Localul era se-
zonier: „Iarna, grădina era închisă, nu însă şi restau-
rantul. Bucătăria era bună, la fel şi preţurile. Se putea 
juca biliard, se bea multă bere şi se asculta muzică. 
Până tîrziu în noapte cînta orchestra lui Wiest şi, une-
ori, se asculta muzică militară. Dacă bărbaţii veniţi 
acolo erau din înalta societate, nu acelaşi lucru se pu-
tea spune despre femeile care se preumblau prin gră-
dină şi care constituiau o atracţie a locului. Clientela 
de iarnă era exclusiv germană”.
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9La fel de bine, dacă proprietarul era român get-be-
get, cârciumile se puteau numi „La Iordache”, „La Ena-
che”, „Birtul lui Cristodor”, „La Moş Pascale” (în Dichiu, 
unde proprietarul octogenar şi analfabet, însă extrem 
de descurcăreţ), „nota 5 cu nulă, 10 cu o cruce, şi 100 
cu nulă în cruce”, „La Niţă Berechet”, „La Hagi Ghiţă 
Făgădău”, „La Avram”, „La Nae Sacâz zis Sperie-Peşte”, 
„La Tache Zbanghiu”, „La Iancu Labă” sau, cele mai 
cochete, „Terasa Oteteleşanu” sau „Casa Capşa” (după 
numele întemeietorului dinastiei, cojocarul macedo-ro-
mân Grigore Capşa), după cum grădinilor-restaurant 
sau „grădinilor cu dulapuri” (un fel de leagăne sau 
scrâncioabe destinate copiilor sau domnişoricilor care 
însoţeau, duminica, la amiază, onorabilii taţi de fami-
lie) li se spunea simplu „Grădina lui… Creţu/ Stavri/ 
Giuvara/ Șepcaru/ Anton sau… Văraru”.

După emblema sau mascota localului, ori după 
vecinătăţi, mai puteau fi restaurante sau crâşme de 
cartier precum „La Pisica Albă”, „La Cerb”, „La Epure”, 
„La Înger”, „La Leu”, „La Șapte Nuci”, „La Trei Frunze 
de Viţă”, „La Coroana”, „La Clopot”, „La Telegraf” sau „La 
Judecător”. Dacă erau localuri ieftine, accesibile ori-
cărei pungi, acest detaliu important era marcat sim-
plu dar explicit pe firmă pentru a atrage muşteriii, 
după cum urmează: „Leul şi Cârnatul” (pe Bulevardul 
11 Iunie, numai aici costând doar un leu cârnatul nu-
mit patrician de umoristul N. T. Orăşanu, creatorul lui 
Nichipercea), „La Doi Lei”, „La Trei Lulele”, „La Trei 
Sarmale” sau „La Trei Chiftele”.

Cele mai multe, însă, purtau denumiri pitoreşti, 
care atestă umorul dintotdeauna al bucureştenilor, 
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10 cei care ştiau, ca nimeni alţii, să facă haz de necaz şi 
să transforme o întâmplare posibil dramatică într-un 
pretext de miştocăreală perpetuă. Locuitorii urbei care 
l-au dat subconştientului colectiv pe marele (şi paro-
nimicul) Bulă, eroul bancurilor cu ajutorul cărora am 
supravieţuit vicisitudinilor istoriei, au scornit şi o su-
medenie de firme haioase pentru cârciumile dragi 
inimii lor. Astfel, crâşma din faţa Cimitirului Bellu se 
chema explicit „Mai bine aici decât vizavi”. Iar câr-
ciuma „La trei ochi sub plapomă”, situată la întretăie-
rea Căii Moşilor cu Bulevardul Carol, are, la rându-i, o 
istorie tragic-hazoasă, relatată de Alexandru Predescu 
în cartea Dâmboviță, apă dulce. Localul fusese botezat 
aşa de către clienţii săi deoarece nevasta cârciumaru-
lui, o bucătăreasă remarcabilă şi o femeie altminteri 
frumoasă, chiar „drăcoasă”, era, totuşi „chioară de un 
ochi”. Zice-se că atunci „când se încingeau spiritele la 
local, cârciumarul era îndemnat să spună întâmplarea 
în care apriga crâşmăriţă a făcut moarte de om şi şi-a 
pierdut un ochi. Într-o noapte, au dat hoţii peste ei, ca 
să-i jefuiască. Crâşmăriţa, muiere aprigă şi cu prezenţă 
de spirit, cu toate că tremura ca varga pe apă, a pus 
mâna pe un făcăleţ şi i-a pocnit mortal pe doi dintre 
tâlhari. În lupta cu al treilea, care mânuia un cuţit, si-a 
pierdut ochiul, dar acesta, ca să scape, a trebuit să 
dea bir cu fugiţii”. Vestea s-a răspândit în tot târgul 
Bucureştilor, iar cârciuma şi-a primit numele şi „cu 
aluzie la momentele de intimitate ale celor doi negus-
tori”, care au rămas toată viaţa îndrăgostiţi unul de 
altul. „La Spânzuratu” are o poveste la fel de intere-
santă. Locanta de pe Podul Calicilor, actuala Cale a 




