
DOAR UN MENIU? 
(Glome gastronomice) 

Mariana JAKLOVSZKY 

Ce este un meniu? O listă pe care sunt scrise felurile de mâncare şi băuturile 
servite într-un restaurant, împreună cu preturile respective, prezentată pe un suport 
material, după fantezia proprietarului: pe hârtie, mătase, lemn şi ce-ar mai putea fi, 
totul într-un decor ornamental ori chiar mai mult, într-un decor historiat, adică într-o 
poveste de imagini. 

Când capătă această listă de bucate sensuri mai adânci? Atunci când informaţia 
iese din timpul prezent. Din acest moment, ea reprezintă o parte de gastronomie pe 
care o ignoră societăţile neatente ori insuficient evoluate, care doar mănâncă. Din 
acea listă simplă care te învaţă să te hrăneşti frumos începi să observi date din istoria 
mentalităţilor, chiar şi ceva agreabil: cum se veseleau înaintaşii. Odobescu cu al său 
„Prandilu academicu'' a inaugurat prima glumă gastronomic-literară, sub forma sa de 
listă de bucate. De aici încolo începem să observăm şi alte condeie într-o astfel de 
literatură: autorii neatestaţi, care „le dau anonime", dar conturează mentalitatea 
românească de chef. 
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Din posteritate apare un autor de asemenea producţii, care n-a crezut 
niciodată că viitorimea se va amuza de literatura sa ocazională. Politicianul şi 
omul de lume Dimitrie Butculescu este unul dintre cei 12 fii ai paharnicului 
Constantin M. Butculescu (1846-1916). Devine arheolog, dar este şi creatorul 
societăţilor cooperatiste, pe lângă activitatea sa de deputat conservator. În 1877, 
făcea parte din legiunea gărzii naţionale din culoarea de verde a Capitalei şi i se 
cunoaşte un caiet cu note din timpul războiului de independenţă. De la 21 de ani 
era invitat la balurile curţii lui Carol I, cum ştim dintr-o invitaţie din 1869. Multe 
alte invitaţii oficiale vor urma şi iată-l întocmind meniuri fanteziste cu referiri la 
politicul zilei, pentru amuzamentul convivilor. Au fost adunate cu grijă de o fiică 
cu un veritabil cult al familiei şi de la care s-a aflat că tatăl său întocmea glume 
gastronomice. De Ia acele mici remember de pe spatele meniurilor: „de papa", „a 
fost papa" şi revelatorul „compus de papa", refacem traseul multor dineuri, în 
care se amestecă activităţi cu profil diplomatic ori economic, încheiate victorios 
pe o mâncare bună. 

Scurt periplu gastronomic al lui „papa Butculescu", care începe cu expozanţii 
cooperatori, în octombrie 1883 şi 1894. Aceste banchete sunt celebrarea activităţilor 
cooperatiste ale domnului Butculescu, care era proprietarul şi redactorul şef al 
ziarului „Cooperatorul român", ziar industrial, comercial şi literar, care a funcţionat 
cu întreruperi între 14 martie 1883 şi aprilie 1896. 

În decembrie 1890, merge la un banchet oferit lui Ioan Grădişteanu şi Valerian 
Urseanu, după vreun moment politic (meniu pe care l-a şi compus). Banchetul este 
oferit unor buni luptători conservatori ca V. Urseanu, dar mai ales lui Ioan 
Grădişteanu, care va fi ministru al Lucrărilor Publice în trei guverne, între 1900 şi 
martie 1907 şi cu care se întâlnea şi în preocupările cooperatiste, căci Grădişteanu era 
unul din semnatarii programului expus în primul număr al ziarului „Cooperatorul 
român". 

În 1892 se duce la „Banchetul românismului" din 14 iunie, iar pe meniu, într-un 
colţ apare un comentariu manuscris: „Banchetul studenţilor oferit D-lui Lucaci. Am 
luat parte contribuind cu 500 lei". Acest banchet cu titlu triumfător, la care a fost 
invitat patriotul memorandist Lucaci, sublinia activitatea Ligii culturale, care în 
primul rând milita pentru unire, încât revistei „Liga românească" (1896-1900) i se va 
interzice intrarea în Ardeal. 

În 1895 are Ioc ospăţul Ligii Culturale. La Liga culturală se întâlneau B. 
Delavrancea, V. A. Urechia, I. Bianu, Vintilă Rosetti, M. Balş, G. Cantacuzino etc. şi 
reuşeau să menţină echilibrul între liberali şi conservatori. Liga organiza conferinţe şi 
diferite manifestări culturale, avea secţiuni pe judeţe şi în fiecare an se organiza un 
congres, primit cu mult interes. 

În 1897 este prezent, la Clubul ofiţerilor în rezervă, la banchetul coloniei 
britanice cu ocazia jubileului de diamant al Reginei Victoria, iar Ia o dată neprecizată, 
Ia un dineu dat în onoarea studenţilor bulgari, sârbi şi greci şi a celor din Iaşi. Tot în 
1897, la 12 martie, participă la un banchet în onoarea lui A. de Gubernatis, venit în 
vizită la „Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor". Contele Angelo de 
Gubernatis era un cetăţean al lumii, scriitor, publicist şi orientalist. În al său 
„Dizionario bibliografico degli scrittori contemporanei" (1878 şi apoi reeditat în 
1888-1891) va introduce şi scriitori români, iar despre Iulia Haşdeu va scrie o carte. 
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În 1898, Butculescu nu va lipsi la cea de-a 9-a aniversare a Asociaţiei 
absolvenţilor şcolilor comerciale, ca şi în anul următor, la a 10-a. 

Aşezate cronologic, ar fi măcar unul pe an, între 1890 şi 1897, dar probabil erau 
mai multe şi pentru că se observă o foarte mare diversificare a mediilor, credem că 
omul era dorit în societate. 

Un meniu „model" Butculescu, cel care ştim sigur că „a fost compus de papa": 
„Amenuntul festinului de la 20 decemvre 1890 oferit d-lor deputaţi Ioan C. 

Grădişteanu şi Valerian Urseanu". Cei doi oameni politici sunt deputaţi 
conservatori. Trebuie deci să înţelegem că întrunirea e conservatoare. Ce vor 
mânca? „Papa" Butculescu, de dragul glumei, ne lasă uneori nelămuriţi, defect al 
multor meniuri formulate metaforic, încât uneori vor funcţiona şi cu traducerea 
alături. 

Deci acest „amenunt" (citeşte meniu) este format din: 

„ Supă Sarmisegetuza 
Şalăi de Tisa şi de Dnistru cu cordială daco-română 
Muşchi de Bour Bucovinean scăldat în sălciă istriană 

cu succulenţi din Dumbrava roşie 
Mazăre-Julian din câmpiile Unirii Principatelor 
Triumful Plevnei întocmit după gustul românesc 

Sa/adă Pan Românistă cu aromă Carpato-Balcanică 
Mândria Maghiară năbuşită dorobănţeşte 

Caşcavaluri franco-române 
Fructe amestecate din Liow, Torda, Bitolia, Alba Julia etc. 

Tabietul Lui Sinan-Paşa tradus pe româneşte 
Politică Extrem Occidentală 

Vinuri din Ţara de Sus şi de Jos 
Mai uşor de descifrat. „Tabietul lui Sinan-Paşa pare să purceadă direct din 

comparaţia populară: „fumează ca un turc". 
Fructele, însoţite de referiri la anumite oraşe, sunt fie celebre din acele zone, fie 

în linie naţionalistă, înşiruirea unor localităţi cu populaţie românească din afara 
graniţelor României (suntem în 1890). 

Domnul Butculescu, dacă el este creatorul termenului gastronomic „amenunt" 
(pentru meniu) şi dacă acesta o fi circulat un timp în epocă, neregăsit în texte ori în 
dicţionare. îl foloseşte cu referire directă la originea lui. comună cu francezul „menu" 
din lat. minuta, care s-a şi păstrat cu acest sens în italiană. Scris în ortografia vremii: 
amenunt; grupul „menu" este vizibil la mijlocul cuvântului şi dicţionarele îl dau 
provenind de la minuta, dar cu alt sens, cel cunoscut de toată lumea în limba română. 
In acest moment al deşteptării naţionale spre occident, apar 2 căi de îmbogăţire 
lingvistică: neologismul menu, care a învins, şi crearea unui cuvânt nou de la aceeaşi 
origine: amenunt. Două „amănunte" mai onorează D-l Butculescu: „Amenuntul 
banchetului oferit de Expozanţii cooperatori D-lui C. Butculescu în 26 oct. 1894" Şi 
„Amcnuntul prânzului de la banchetul cooperatorilor din ziua de 26 oct. 1883". Între 
aceste două „amenunte" sunt 11 ani! 

Deja. tipografiile tipăresc meniuri, special comandate, încât fanteziile culinaro
linvisticc au şi un decor european. 
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,..( BANCHETULUI 

oferit de Exposan!IT CooperatorT 
D-lui DillITB.IE C. IUTCULESCU 

~6 Octombrie ·189-i 

M 

Ţui~ de Yălenl, Mastică Chivulescu (Brăila! 
ŞliboYl!l clMPEAHU et SMEU {Prigor Banatl 

MEZELU~I 

Icre pro&pete de Tulcea, Marinată Ateniană 

Economopolu, Sardele fran~uzeştl, Şunclde Praoa, 
limbi afumatii de Bucureştf cu aspic. 

SER V I CI U L pu 

Cooperativa panrom~nistA. 

CegJ rece Dună~ana lngraaita cu racr de Heajlov. Salcia regala. 
X:n. trare lluschiu daco-roman gatit cu cartofi transllvanenl. 
Legume llazâre diplomat4 Staicovicl, pregât1te cu turti!e sucul8Ilte. 
Fript.uri Triumful PlevneT, Pul tomnat1ol la frigare, Stol de becasaine 

bucovinene aşezate pe strate de maial emancipat. 
BALADĂ .MACEDONICĂ 
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s E R V Ic I u L I ILEA 

Napolitana. 
Turta deliciosa Carmen SylYa, oferita de D-nu Basiliu. 
Dorul Cooperatorilor oferită de D-nu N. Jonescu. 
Struguri de Dragaşani, Pere de soiii Joanid, Capşa GraboYeski. 
cu Cognac : CarloYa, Christescu, Lehrer, Naville, 
Stamatopotu (Grecia). 

::C....icoru.r:I'. Chivulescu, Coconescu, Emanuelide, Oroveanu. 
şam.pan.ie Crema de Odobescl (MOiior et Comp. Braila). . 

Spum~ de Basarabia Principele Ferdinand (Societatea 

'Vin.u.r~ 

Vinicola Odessa). 
Cotnari 1887 FratH Amira, Balta rece Jassi. 
Ţigăneşti 1882, Tache Anastasiu, TecuciO. 
Dr~găşani 1879, Lehrer. 
Dr~găşani 1872, Herescu. 
Vin lnfunliih de Drăg~şanl, Jordache Jonescu. 
Nicoreşti 1686, fra!il Anastasiu Macedoneni, Galaţi. 
1884 StolanovlcT, Braile. 
Dr~g~şanT 1894, Enache Dimitrescu. 
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La „Ospăţul Ligei Culturale de la 22 Maiu 1895", suportul. a fost special 
comandat la „lithografia lui Carol Gabi.", din str. Doamnei nr. 16. Textul este înscris 
într-o decoraţie simbolică: pe latură o coloană îmbrăţişată de frunze de laur şi un 
timbru sec auriu, pe care scrie: „Liga culturală Română 24 ianuarie 1891 ", prins pe o 
panglică tricoloră. Frontispiciul este format din lupoaica cu fii săi mitici: Romulus şi 
Remus, sub care se află lozinca „Virtus romana redviva". 

Textul rezumă gândirea comună contemporană sărbătorească: 

„ Ţuică carpatină, mastică balcanică 
Toţi o zamă 

Salam înnotând în vin de Cotnari 
Cegă prinsă la podul lui Dariu-lstaspe 

M~chii din coapsa Zimbrului lui Dragoş Vodă 
Pui! Puişori în jurul drapelului 

Castraveţi prietenoşi de la Sofia şi 
Frunză verde de cic6re 

Românaşu-n veci nu m6re! 
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Brânză internaţională 
Braşoave ( dessert) 

Vârful cu dor Îngheţat 
Taifas oriental 

Vin de Drăgăşani 
fără disticţie de colare politică 

Ca la Liga 
Ambrosie săsească" 

Cotnari, Nicoreşti şi vin de Drăgăşani se beau alături de vinuri din podgorii 
cunoscute după numele proprietarilor: Garoflid, Ştirbei, Brătianu, Bengescu. 

Textul este cel mai des în limba franceză, ca în multe părţi ale lumii, limbă a 
gastronomiei. Ca oriunde apar localizări, obţinute prin formula „a la roumaine": 
„dinde a la roumaine", „agneau saute aux epinârds a la roumaine, „croque en bouche 
a la Grivitza" (!),dar şi un barbarism: „kiftelly de dinde a la Moldovianu". 

Meniurile parcurse trădează câteva localuri de petrecere ale Bucureştilor: Hotel 
Boulevard de pe B-dul Elisabeta 13, unde în 1906, anul jubileului regal, la 9 mai, se 
trece lângă meniu şi programul orchestrei: „Deşteaptă-te române", apoi: „Garofiţa" 
şi „Buciumul Carpaţilor" de Dinicu, „Rigoletto" de Verdi, Suppe: „Frumoasa 
Galathe" - uvertura, Offenbach: „Orfeu în infern" - uvertură, Caudella: „Simţiri 
patriotice" şi „Dorul de ţară", dar surprinzător şi „Dixieland" - intermezzo american 
- Channery - Haimes. 

Banchetul are loc cu ocazia celui de al 8-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi 
meniul este tipărit la „Socec", editură de prestigiu, care ornează alegoric şi colorat 
lista de bucate, cu un zeu Mercur, în zbor de-asupra globului şi care întinde o coroană 
de lauri spre podul de la Cernavodă, ce se zăreşte estompat. Glorifica astfel jubileul, 
dar şi virtuţile comerciale ale celor întruniţi la congres. 

„Capşa" şi „Continental" de pe Calea Victoriei îşi publică meniurile la „Găbl", 
str. Doamnei 16. 

„Birtul Iordache N. Ionescu" şi „Hotel Union Maison Franz Stiefler" publică la 
„Imprimerie de !'Academie" str. Colţea 48 şi la „Imprimerie de l'Independance 
Roumaine", dar şi la o uitată, dar meritorie „Litografie J. Naghel", care tipărea 
pentru Colonia Britanică din Bucureşti, meniul din 29 iunie 1897, cu ocazia jubileului 
de diamant a reginei Victoria (1837-1897) şi unde: „A fost papa". 

Neaoşe reţete de mâncare ne reamintesc şi cum trebuiau prezentate: „Tort de 
alune gustate cu vin de corniţă", la birtul lui Iordache Ionescu, la un „Prânz intim 
oferit de Camera de Comerciu şi Industrie din Capitală onoraţilor membrii ai 
Camerelor Surori din Ţară în seara de 8 mai 1906". În anul jubiliar se bea „aperitiv 
jubiliar", dar se mănâncă şi „icre tescuite cu unt", cum nu o mai facem noi, cu vin 
îmbătrânit Albă de Drăgăşani, cum nu o mai spunem. dar spre mirarea noastră, care 
probabil n-ar fi fost şi a lui Caragiale, cel prea atent la vorbirea contemporanilor săi: 
prânzul are Ioc seara. Încă se mai spune saladă, dar se mănâncă sau se bea „Deliciul 
presei" la „Cină cu preţul fix (6 Iei)" la Capşa, în februarie 1891, unde s-a mâncat 
„miel fript după gustul reportorilor (!?)şi s-a băut Drăgăşani cabinet şi Nicoreşti roşu. 

Ici colo, unele liste denunţă un an bun de vinuri: „Cotnari 1870", la Capşa, în 12 
mai 1885, „Negreşti 1898", în 1906, Ia Hotel du Boulevard şi se diferenţiază: 
„Drăgăşani blanc", „Nicoreşti rouge", la banchetul d-lui Gubernatis în 28 fevrier/12 
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JOCK EY·CLUB 

Banquet des Oourses du 12 Mai 1 

Potage Bisque 
Pctites Timba.Ies Milanaiscs 

Sterlets l\ la l\fariniere 

I!'ilets madere aux trulfos 
Foies {ft'll.S on Bellevuo 
Asperges en branches 
Marquises au Kirsch 

Poulets de grains r6tis truffes 

Salade verte 

Fromages 

Gâ.teaux Boissier aux Pistaches 

Glaces Surprises Capsa 
Fra.ises nouvelles 

Cantaloups 

Bonbons 

VINlf 

St. 
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mars 1897 (se trecuse la calendarul occidental), care e atacat cu specialităţi naţionale 
în limba franceză, unele cel puţin neaşteptate: „Cotelettes d'agneau a la Carmen 
Sylva" lângă „punch a la roumaine", „tzuică a la paysanne" şi foarte româneşte, 
„Spumoasa Ligă română" cu „filet a la Bassarab". 

Apare aici ceva uitat: „consomme a la princesse Sutzo", icre basarabene, adică de 
acolo, ori făcute ca acolo, o salată română neprecizată. S-a mâncat bine şi mult, la preţ fix. 

Vinul Drăgăşani alb este preferat lângă Ţigăneşti roşu, la jubileul de diamant al 
coloniei engleze din Bucureşti, la 22 iunie 1897. Meniul de la „Clubul ofiţerilor de 
rezervă" este frumos tipărit la „I. V. Socec" într-un stil, care aminteşte legăturile de 
carte editoriale ale acestei edituri: un colţ tăiat de benzi late ornamentale, iar pe două 
laturi arme şi drapele colorate, care încadrează textul. Ofiţerilor, luptători în războiul 
de independenţă, li se oferă ca desert: „Giace bombes de Plevna". 

Astfel de feluri „aluzive" erau parte integrantă din atenţiile restaurantelor, căci 
şi restaurantul Boulevard insera „Balade litteraire", când hrănea ziarişti. 

Două meniuri, zise „amănunte", în limbajul sfârşitului de secol XIX, par liste 
necomentate ale deliciilor timpului, ori mai modest şi mai contemporan nouă. 
publicitatea produselor gastronomice româneşti, iar după sonoritatea unor nume 
proprii, onomastică de sud-est. 

„Amănuntul prânzului de la banchetul cooperatorilor 
din ziua de 26 octombrie 1883": 

Serviciul 1 
Ţuică Marghiloman şi mastică Cooperativă Papadopulo 

cu republicani Teodorescu 
Vin ars de Cotnar Capşa-supă Cooperativa cu raci de Neajlov 

Serviciul al 2-lea 
Şalău Dunărean cu sos emancipat 

Muşchi din Văcăreşti rumenit în libertate şi scăldat în unt de ciuperci Merand 
Mazăre Staicovici, cu turtiţe suculente Baptistin Mors 

Doi Fricoşi sau Căprioara din Ciahlău în mijlocul unei hore de iepuri sburdalnici 
Salada urbanistă scăldată în oţet Jenibace 

Vin alb Iordache Ionescu; vin negru Maican Dumitrescu 
Serviciul al 3-lea 

Spuma vârfului cu dor 
Idealul Cooperatorilor 

Poame nec plus ultra loamd Marghiloman şi Urechia 
Şampanie Konya, vin de coacăze, V. Risdorfer 

Caşcaval august de Broşteni 
Crema Săvulescu de Comarnic 

Cafea concentrată 
Liqeur Eftimiu ". 

Aspectul grafic este modest, dar rigoarea alcătuirii meniului impresionează. 
Un alt meniu, bogat în informaţii, intitulat tot după formula cunoscută 

„Amenuntul banchetului oferit de Expozanţii Cooperatori D-lui Dimitrie C. 
Butculescu 26 Octombrie 1894". Într-o prezentare grafică toate „belle epoque", 
semnată „Jiquidi 94", meniul conţine lângă titlu şi stema cooperatorilor, purtată de 
doi amoraşi, stema de vădită inspiraţie masonică. Acest meniu completează lista de 
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produse autohtone. Printre ele şi o denumire veche de sos picant: „salcia regală", 
primul cuvânt provenind din neogrecul saltsa. „Bucatele creştineşti" ale Bârzoiului lui 
Vasile Alecsandri, după mai bine de 50 de ani, sunt binişor împrospătate. Meniul în 
onoarea d-lui Butculescu este european de sud-est: Ţuica de Văleni, Mastica 
Chivulescu (Brăila), Şliboviţa Câmpeanu et Smeu (Prigor Banat). Mezeluri. Icre 
proaspete de Tulcea, Marinată Ateniană Economopolu, Sardele Franţuzeşti, Şuncă 
de Praga, Limba Afumată de Bucureşti cu aspic. 

Serviciul I-ul: 
Supă: Cooperativa panromânistă 
Peşte: Cegă rece Dunăreană îngrădită cu raci de Neajlov, Salcia regală 
Intrare: Mu.şciu daco-roman gătit cu cartofi transilvăneni 
Legume: Mazăre diplomată Staicovici, pregătite cu turtiţe suculente 
Fripturi: Triumful Plevnei. Pui tomnatici la frigare, stol de becassine bucovinene 

aşezate pe strate de mălai emancipat. Salată macedonică. 
Serviciul al II-iea: 
Îngheţată: Napolitană 
Prăjituri: Turta delicioasă Carmen Silva, oferită de D-nu N. Ionescu 
Fructe: Struguri de Drăgăşani, Pere de soiu Ioanid, Capşa Graboveski 
Cafea cu Cognac: Cârlova, Christescu, Lehrer, Navil/e, Stamatopolu (Grecia) 
Licoruri: Chivu/eseu, Coconescu, Emanuelide, Oroveanu 
Şampanie: Cremă de Odobeşti (Muller et Comp. Brăila), 

Spuma de Basarabia Principele Ferdinand (Societatea vinicolă Odessa) 
Vinuri: Cotnari 1887 Fraţii Amira, Bolta rece Jassi 

Ţigăneşti 1882, Tache Anastasiu, Tecuciu 
Drăgăşani 1889, Lehrer 
Drăgăşani 1872, Herescu 
Vin înfundat de Drăgăşani, Iordache Ionescu 
Nicoreşti 1886, fraţii Anastasiu Macedoneni, 
Galaţi 1884 Stoianovici, Brăila. 
Drăgăşani 1894, Enache Dimitrescu". 

Se poate face analiza produselor, a ortografiei, a neologismelor, a moşiilor 
producătoare de delicatese, a ce se considera demn de expus la o masă festivă a 
cooperatorilor. Lista aceasta pune în valoare viaţa dispărută, un sistem de valori, 
relaţiile dintre oameni, o clasă socială, doleanţe istorice, obsesii naţionale, o istorie 
din titluri. 

SUMMARY 

Just a Menu? 
(Gastronomi cal jokes) 

by Mariana Jaklowszky 

The authoress recorcis a set of menues preserved in the Dimitrie Butculescu collection. 
(Dimitrie Butculescu was a conservative politician). The meals or drinks were named after events or 
persons to whom the banquet was dedicated. Some of the names were invented by Butculescu himself. 

Apparently insignificant, the menue tirles testify upon behaviours and mentaliries of the 
XIX century society in Bucharest. 
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