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- Doamnã Laura Nicolau, e o certitudine
cã tânãrul “Bistro Jariºtea” a debutat cu
succes în lumea restaurantelor de lux,
dând clasã la eleganþã, rafinament ºi
artã culinarã. De ce aþi vrut un local în
inima Bucureºtiului, unde concurenþa e
aprigã?
- Dupã 21 de ani de ucenicie pe scena
cabaretului de la bãtrâna cârciumã
“Jariºtea”de sub poalele Mitropoliei, care
stã pititã sub umbra Mãnãstirii Antim, a
Sfântului Nicolae Vlãdiþã ºi a Mitropoliei,
ºi care este ºi teatru ºi sofragerie ºi ºantan
ºi caravanserai ºi agapã ºi cabaret ºi han dar
ºi soarea gastronomicã ºi cultural artisticã,
a venit momentul sã aparã o noutate,
“Bistro Jariºtea”. Au cerut-o ei, clienþii,
peregrinii, pãºitorii, trãitorii …Voiau un
loc în care sã poatã vorbi, sã-ºi facã ei
afacerile, un loc într-o casã veche, aristocratã, fãrã spectacol, fiindcã nu au timp sã
stea o noapte întreagã la poveºti ºi sã
danseze pe muzicã franþuzeascã. Aºa cã
ideea “Bistro Jariºtea” a venit de la sine. Lam ales sã fie în inima oraºului, pe bd.
Dacia, peste drum de statuia lui Brãtianu,
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alãturi de muzee, de Casa Scriitorilor, de
Academie, iar cei care-i trec pragul gãsesc
tihnã ºi culturã; este o lume a înalþilor
funcþionari, a cãrturarilor, lume ce
aminteºte de protipendada interbelicã.
-ªi dacã “Jariºtea” este aºezatã acolo
unde erau grãdinile lui Brâncoveanu,
bistro-ului i-aþi oferit o casã boiereascã,
stil franþuzesc, în care, mi-aþi povestit, a
petrecut „soaréle ºi ceaiuri” pânã ºi
Regina Maria…
- Nu, nu eu am ales locul în care sã fie
“Jariºtea”! El m-a ales pe mine, dar sã vã
povestesc…Acolo, prin anii 1700 fiinþa un
han, “Nicola”. ªi semnul sorþii: peste
aproape trei secole, m-a adus pe mine, cu
acelaºi nume. Am rostuit ce am rostuit, ºi
eu, Nicolau, fiica ºi nepoata lui Nicola, am
înãlþat alte turle ale hanului. Aºa s-a
pregãtit din ceruri, altfel nu se explicã. ªi
aceastã casã în care se aflã bistroul are
povestea ºi sufletul ei. A aparþinut lui
Dumitru Lalu, un grec, mai bine zis un
aromân, venit în Þara Româneascã din
insulele acelea pierdute din arhipelag, ºi a
fãcut avere cu cherestea. Minte strãluci-

toare, cu talent înnãscut pentru afaceri, ºi-a
dat copii la ºcoli înalte. Fiul lui, Socrate
Lalu, aflat la studii la Paris, s-a îndrãgostit
de o studentã americanã, pe care a adus-o în
România ºi i-a înãlþat la Piatra Neamþ o
casã elegantã, cu terase, cu grãdini, cu
trandafiri… Numai cã tânãra era tot mai
tristã. Atunci, Dumitru Lalu a cumpãrat
acest loc pe care ne aflãm ºi a construit
aceastã casã superbã, cu ºeminee Meissen,
dispãrute azi, pentru nora lui, iar americancei i s-a potrivit oraºul de minune. A
început sã cheme în vizitã protipendada
vremii. În aceastã vilã a pãºit ºi Regina
Maria, aici a fost arestat Monseniorul
Ghika - prin?, diplomat, scriitor, preot
român, nepotul lui Grigore A. Ghika,
ultimului domnitor al Moldovei. - de cãtre
mareºalul Antonescu, aici a venit
N.I.Herescu, latinist, poet, prozator, eseist,
traducãtor, dar ºi multe alte personalitãþi.
Fiul lui Socrate, Petru Cercel Lalu, a fost
doctor. Când i s-a naþionalizat casa a locuit
în pivniþã, reuºind sã ascundã câteva picturi
în podul casei. Prietenul cel mai bun a
dezvãluit taina KGB-ului românesc ºi

