
Locanta Jariştea

Agape, chermeze, praznice, 
sindrofii, zaiafeturi, banchete, 

chindii, logodne, soarele, ospeþe, 
bairame, botezuri, jubileuri, 
nunþi, refenele şi petreceri 

 

cu ipolipsis

Acuarelă lucrată de arh. Gheorghe Leahu





Istoria unei poveşti

Fost‑a şi fi‑va marea bucurie pentru „Cocoana cea Bună”, 
ce Kera Caliţa pe elineşte i se spune, să iasă în calea dru‑
meţului ostenit, flămând şi însetat cu tipsii îmbelşugate şi 
clondire bulbucind de arome întru cinstirea tradiţiei ospi‑
talităţii fără de seamăn a Vechilor Bucureşti!

Jariştea, Locantă de suflet, nu întâmplător este aşezată la 
jumătatea drumului dintre zidurile Mitropoliei şi turla 
Mânăs tirii lui Antim Ivireanu, la o azvârlitură de băţ de gră‑
dinile Dudeştilor şi Goleştilor, ce ascund atâtea tainice 
poveşti levantine, dar şi de vechile cârciumi umbrite peste 
veacuri de nucii cu coroana bogată şi umbroasă – Leul şi 
Cârnatul, Suzana sau Luzana, Mica Pariziană, de pe 
prea ştiuta uliţă 11 Iunie. Aici, în aceste locuri binecuvântate 
de istorie şi de credinţă, aici bate „tainica inimă” a Cetăţii de 
Scaun valahe, dar tot aici se vor fi încrucişat în timp căile 
soliilor împărăteşti de la Ţarigrad şi Stambul, cu carele negu‑
ţă torilor veniţi la marile târguri dâmboviţene tocmai de la 
Lipsca, Breslau sau Liov. Aici îşi vor fi adăpat caii ştafetarii 
poştei de altădată sau surugiii primelor diligenţe şi tot aici 
îşi vor fi ostoit setea deopotrivă arnăuţii şi lăutarii neştiuţi ai 
cătunului. Aici, va fi ars focul în vatra cuhniilor fără încetare, 



căci muşterii de tot soiul nu au lipsit „neam”, niciodată. 
De la boieri la calici, cu toţii s‑au înghesuit la simigeria lui 
Kir Nicola, unde ucenicea dumnealui Panait Istrati, sau la 
cuptorul nestins al Kerei Aurora Nicolau, cea care şi acum 
duce mai departe, într‑un decor de odoare vechi şi 
nepreţuite incunabule, aceeaşi făclie, care le arată tuturor 
pelerinilor drumul în noapte prin bezna istoriei spre zorii 
luminoşi ai viitorimii.

Reţeptele Locantei Jariştea desăvârşesc meniurile, cu 
mirosne şi dresuri cărate prin munţi, peste râuri, mări şi 
câm pii, trecute prin vămi, aşezate cu pacienţă pe rafturile şi 
răcitoarele cuhniei cu hornuri înalte şi gătite de bucătarii 
casei, ce pun gusturile înfocat condimentate, puternic aro-
mate, aprig parfumate, ce sporesc sapiditatea bucatelor şi 
apoi se reîntâlnesc în tipsia clientului. Acru, acid, răcoritor, 
untos, amar, sărat, piperat, iute, dulce parfumat, sosuri dom‑
neşti, toate amestecate într‑o singură îmbucătură din mân‑
căruri şi băuturi, dulceţuri şi plăcinte, capătă numele, pohta, 
pornirea, plămada şi mirosul Locantei Jariştea.

La Jariştea, se strâng laolaltă felurite seminţii, dar şi tot 
atâtea poveşti omeneşti, începând chiar cu cele ale gospo-
darilor locului. Locanta, cândva o mică cârciumă, şi‑a pus 
piatra de temelie pe reînviatul Pod al Caliţei în ploioasa 
vară a anului 1991, de către o devotată slujitoare a vechilor 
bucoavne din bibliotecile bucureştene, discipolă a învă ţa‑
tului Odobescu de prin părţile Bărăganului, acel Metopolis 
bizantin de demult. Jariştea n‑a fost lăsată să se asemene 
cu „celelalte”, ci a fost ca un teatru‑muzeu, plină de colecţie 



de tablouri, tapiserii ţesute la război, adunate din cele pa-
tru vânturi, piese de vechi mobilier cu patină ilustră, 
porţelanuri din vechiul instrumentar de bucătărie din ar-
gint şi alpaca gravată, risipă de orfevrărie nobilă, pretext 
deopotrivă de gurmanderie şi cabaret livresc. De la o gră‑
dină precum atâtea altele, adăpostite sub ziduri în ruină, 
cu meniul scris de un condei tocit pe o filă albă ruptă de 
la finele unei cărţi de bucate şi lipită cu iuţeală pe geamul 
unei uşi de fer forgé, curând se va fi ajuns la un adevărat 
teatru culinar, un caravanserai cu vodeviluri ţinute cu 
„pompă” seară de seară, în sunete de scâncete încetişoare 
ale dibacilor Crai de Curtea‑Veche. Dacă amfitrioana este 
de os negustoresc dinspre Călăraşul de pe malul Borcei, 
din Câmpia Dunării, tovarăşul ei, Kir Nicola cel Nou, s‑a 
tras spre Ostrovul Dâmboviţei dinspre ţinuturile încărcate 
de podgorii ale Vrancei, din cealaltă Jarişte istorică, de 
acolo de unde focul a pârjolit viile şi acareturile boierului 
Haină Roşie. Şi astfel, din împreunarea sor tită şi luminată 
a atâtor stăruinţe, s‑a ridicat, fără pripă, într‑o temeinică 
siguranţă a hotarelor dinlăuntru ale sufletelor tânjind după 
zaiafeturile cu iz de rozmarin, izmă şi pelin de altădată, 
seamănul hanului curat din cronici, unde se ţineau petrec-
eri cu bozun „la vedre” dintr‑un buriu de stejar, cu flori de 
lăuruscă şi ciupituri de alăută în tandem cu ţambalul ţinut 
de gât lângă poliţa cu ţoiuri pline de rachiu şi horinci. Aici, 
Cocoana „cea Bună”, Kera Caliţa, ce stăpâneşte cu îndă‑
rătnicie Casa şi tainele ei, a impus regulile etichetei de 
Belle Époque, cu pălării înfiretate şi lornioane bine căutate 



prin debaras‑ul caselor de licitaţie de aici şi de aiurea, cu 
mănuşi de horbotă ivorie potrivite umbreluţelor brodate 
cu mânere de baga şi cu tabachere de argint embosat, drept 
legi ale unei conduite neabătute, în religia bunei cuviinţe 
şi a ospeţiei cu ighemonicon.

Cu o vorbă pe care Caliţa, alias Aurora Nicolau, nu va 
înceta niciodată s‑o repete ademenitor, „la răspântia 
veacurilor sufletului cel neştiutor, cu o Jarişte, noi toţi 
suntem datori”...

Caliţa ot Jariştea







Locanta Jariştea

Local cu specific vechi românesc, Jariştea este o 
locantă care reînvie atmosfera de altădată, prin decorul 
unic în Bucureşti, care recompune sugestiv poezia inte-
rioarelor de la 1860‑1940, prin meniul bogat, cu sofisticate 
şi, în acelaşi timp, savuroase trimiteri la gastronomia de 
odinioară şi prin spectacolul de teatru şi cabaret culinar 
prezentat seară de seară de Amfitrioană, ea însăşi inchi‑
puind să fie un personaj desprins din cărţile de istorie şi 
din almanahurile interbelice.





Cine fastuoase

Cina, într‑un decor de odoare vechi şi nepreţuite 
incunabule, străluceşte cu aceleaşi  făclii, care le arată 
tuturor drumul în noapte prin bezna istoriei, şi‑atât 
spectacolul cât şi poveştile levantine sunt dăruite din 
partea casei de Caliţa ot Jariştea





Cina la Locanta Jariştea este un eveniment unic prin mo-
dalitatea artistică de introducere în secretele vechii bucătării 
româneşti şi balcanice, realizată în concordanţă cu cele mai 
înalte exigenţe ale Casei.

Kera Caliţa, creatoarea conceptului de „teatru culinar”, 
supraveghează personal aranjarea tipsiilor cu apetisante 
preparate, venite din valorificarea unei uriaşe colecţii de 
reţete originale sau culese din vechile cărţi de bucate.

Cinele de la Jariştea constituie tot atâtea expresii savu-
roase ale unui vechi tezaur de gastronomie şi, de aceea, nu 
întâmplător poartă denumiri de nestemate, de la agathă, 
peruzea şi piatra lunii la jad, turcoaz ori ametist.

O masă de seară în Locantă te poate transporta în chipul 
cel mai seducător cu putinţă într‑o lume pitorească, plină de 
înflăcărare şi fantezie!





Cina de Sidef  
Meniu pescăresc

Mezelic: s batog de crap
  s somon afumat norvegian cu capere
  s zacuscă de somn
  s icre de crap
  s pastetă de păstrăv afumat
  s măsline şi vegetale felurite

Felul II: s saramură de crap
     sau
  s somn la grătar cu sos Espagnole

Cofeturi: s cremă de zahăr ars

Preţăluită: 100 lei



Cina de Chihlimbar 
Meniu tradiţional românesc

Mezelic: s jumări
  s leberwurst
  s caltaboş
  s babic şi ghiudem
  s slăninuţă afumată
  s şorici
		 s telemea de oaie
  s pastramă de Mangaliţa
  s ceapă roşie şi măsline

Felul II: s  pastramă de oaie la tigaie şi cârnaţi 
de casă cu mămăligă, ardei iute şi 
murături

Cofeturi: s  plăcintă de dovleac şi plăcintă de 
mere

Preţăluită: 100 lei





Cina de Coral

Mezelic: s biftec tartar pe cruton
  s unt de sardele
  s rulou de caşcaval cu struguri
  s brânză din Peloponez
  s pulpe de raţă afumate
  s drob de ficăţei de curcan
  s terină de iepure cu fructe confiate
  s măsline şi vegetale felurite

Felul II: s  jumări de somn cu mămăligă cu 
cremă de usturoi

Cofeturi: s  ruladă de ciocolată cu îngheţată 
de vanilie

Preţăluită: 110 lei





Cina de Peruzea

Mezelic: s sul de bou cu prune uscate
  s  ruladă de brânză ardelenească cu 

slănină afumată
  s corbeille cu salată de pui şi ananas
  s rulou de somon cu măsline
  s piftie de curcan
  s galantină de curcă în crustă de fistic
  s terină de brânză cu piper roşu
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  muşchiuleţ de berbecuţ cu sos de 
vin roşu şi cartofi întregi la cuptor 
cu salată de varză albă cu mărar

Cofeturi: s  tort de vişine cu sos de căpşuni şi 
frişcă

Preţăluită: 130 lei





Cina de Agathă

Mezelic: s ruladă de cocoş cu enibahar
  s popillote de şalău de Dunăre
  s brânză de burduf cu chimen
  s salată de vinete pe buşeuri
  s salată de icre de crap pe lămâie
  s sul de Mangaliţă cu cârnat secuiesc
  s frigărui de şvaiţer cu struguri
  s măsline şi vegetale asortate

Felul II: s  pulpă de raţă pe varză albă călită cu 
mămăligă şi ardei iute

Cofeturi: s  tort Barjac de ciocolată cu îngheţată 
de vanilie

Preţăluită: 120 lei





Cina de Mărgean 

Mezelic: s foie gras pe portocală
  s galantină de fazan cu fistic
  s aspic de limbă de bou
  s piept de raţă afumat
  s brânză din Peloponez cu mac
  s terină de brânză de capră cu basilicum
  s învârtitură din somon cu spanac
  s terină de căprioară cu coriandru
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  piept de raţă pe varză albă călită
cu mămăligă şi ardei iute

Cofeturi: s  tort de ciocolată cu îngheţată de 
vanilie

Preţăluită: 140 lei



Cina de Ametist

Mezelic: s piept de raţă afumată
  s  balotină de porumbei cu ierburi 

provensale
  s  ruladă pufoasă de ciuperci 

champinion
  s jumări de raţă
  s sul de şvaiţer cu struguri
  s ruladă de curcan cu maghiran
  s brânză din Peloponez
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  muşchi de vită în sos de cognac şi 
unt cu sote de broccoli 

Cofeturi: s cremă de zahăr ars cu frişcă

Preţăluită: 150 lei





Cina de Turcoaz

Mezelic: s tartină cu creveţi
  s limbă cu sos remoulade
  s jumări de gâscă
  s terină de curcan cu alune
  s corbeille cu salată de păstrăv afumat
  s pate de brânză cu legume
  s pastetă de iepure cu maghiran
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  muşchiuleţ de căprioară cu sos din 
fructe de pădure

Cofeturi: s tort Krantz cu îngheţată de vanilie

Preţăluită: 170 lei





Cina de Jad 
Meniu vegetarian 

Melezic: s salată de vinete pe roşie
  s fasole bătută pe ardei gras
  s zacuscă în foaie de ceapă
  s drob de legume
  s măsline şi vegetale

Felul II: s  ciuperci umplute cu mazăre şi mărar 
lângă legume krantz

     sau
		 s dovlecel cu orez basmatic şi mirodenii

Cofeturi: s salată de fructe

Preţăluită: 100 lei





Cina de Cristal 
Meniu de copii

Mezelic: s crochete de caşcaval 
     sau
		 s caşcaval pane cu roşii

Felul II: s  şniţel de curcan cu pirea de cartofi 
şi salată de varză albă

Preţăluită: 70 lei



Cina de Piatra Lunii 
Meniu Lacto 

Mezelic: s burduf cu chimion
  s sul de caşcaval cu struguri
  s brânză ardelenească
  s canapea de urdă cu mentă
  s buşeuri de brânză picantă
  s brânză din Peloponez
  s legume

Felul II: s caşcaval la capac cu boia iute

Felul III: s brânză de capră în salată verde
  s bulete de caşcaval

Preţăluită: 90 lei







Ca orişice Locantă vestită, Jariştea are o cramă plină ochi 
cu sticloanţe aduse de la Odobeşti, Valea Călugărească şi din 
alte podgorii prea‑ştiute, precum şi o considerabilă colecţie 
de sticle de şampanie şi alte licori duioase, adevărate elixire 
ale tinereţii veşnice!

Nu lipseşte nici ţuiculiţa strămoşească din prune bine 
coapte la Văleni, pe care un „hospodar” a învechit‑o timp de 
zece ani şi mai bine în butoiaşe din lemn de dud, această 
adevărată „eau‑de‑vie”, căpătând o neasemuită nuanţă de 
chihlimbar galben‑arămiu şi arome rare, de marochin, mosc 
şi tabac!

Pentru a‑şi cinsti oaspeţii aşa cum se cuvine, Kera Caliţa 
a instruit o mică oştire de paharnici îndemânatici şi distinşi 
somelieri pentru a turna din şipuri şi clondire cu destoinicie, 
pentru a nu risipi nici măcar o picătură din preţioasele 
băuturi puse la păstrare în pivniţa casei Dumneaei!



Amfora lui Bacchus

O cinzeacă de ţuică
1 butelcă de apă minerală cu bule sau fără
½ butelcă (750 ml) vin exclusiv Horeca Premium
Vinarte / Răteşti / Budureasca / Urlaţi
1 ceaşcă de cafea sau ceai

Preţăluită: 35 lei de oaspete





Amfora lui Mercur 
La discreţie

Whisky Ballantine’s / Jameson / Gin tonic
Campari Orange / Cinzano / Absolut Vodka
Cremă de whisky
Aperol / Rom
Ţuică
Vin exclusiv Horeca Premium
Vinarte / Răteşti / Budureasca / Urlaţi
Apă minerală cu bule sau fără
Cafea / Capuccino / Ceai
Vin spumant sau Prosecco
Soft drinks gama Pepsi
Nectar fructe

Preţăluită: 70 lei





Amfora lui Dionyssos 
La discreţie

Whisky Chivas / Jack Daniel’s
Gin Tonic /Campari Orange /Cinzano / Absolut 

Vodka
Cremă de whisky
Aperol / Rom
Ţuică
Vin exclusiv Horeca Premium
Vinarte /Răteşti / Budureasca / Urlaţi
Apă minerală cu bule sau fără
Cafea / Capuccino / Ceai
Vin spumant sau Prosecco
Soft drinks gama Pepsi
Energizant
Nectar fructe

Preţăluită: 90 lei




