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Masa și alimentația sunt parte integrantă a vieții cotidiene, deoarece fiecare individ 
trebuie să se hrănească pentru a trăi. De-a lungul timpului modul de a găti a evoluat, 
astfel că au apărut primele tratate de gastronomie, oamenii devenind mai preocupați 
de gustul mâncărurilor, calitatea luând locul cantității. Noțiunea de „gust“ a căpătat o 
importanță nouă în domeniul alimentar, ca și manierele din timpul mesei. 

În Franța, ca și în alte țări din Europa, folosirea mirodeniilor orientale fusese în 
secolele XIV-XVI, una din principalele trăsături ale bucătăriei franceze aristocratice. 
Începând cu secolul al XVII-lea însă, călătorii francezi denunțau felurile de mâncare 
condimentate, care se mai serveau încă în restul Europei. De altfel, dacă bucătarii fran-
cezi continuau să folosească piperul, cuișoarele și nucșoara, ei le foloseau în cantități 
mult mai reduse, renunțând mai mult sau mai puțin, la celelalte mirodenii: șofran, 
ghimbir, scorțișoară, ardei iute.

Așadar, cu timpul s-au îndepărtat acele practici din vechime care denaturau gustul 
alimentelor: fierberea excesivă și ingredientele de prisos. Încă de la sfârșitul secolului 
al XVII -lea și începutul secolului al XVIII-lea se punea din ce în ce mai des accentul pe 
o mâncare sănătoasă. 

„Încercați atât cât vă stă în putință – scria Nicolas de Bonnefons (un autor francez 
de cărți de bucate) – să diversificați și să diferențiați prin gust și formă tot ceea ce veți 
prepara: un potage (ciorbă) sănătos sau un gustos potage burghez, cu bucăți alese de 
carne, cu zeamă puțină fără tocătură, ciuperci, condimente și alte ingrediente, ci sim-
plu deoarece, poartă denumirea de sănătos: astfel ca cel de varză să aibă întradevăr 
miros de varză, cel de praz, de praz, cel de napi de nap, și la fel toate celelalte, și veți 
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vedea că stăpânii se vor simți mai bine, vor avea întotdeauna poftă de mâncare. Ceea 
ce spun despre potage, înțeleg să fie pentru orice, și să slujească pentru tot ceea ce se 
mănâncă“,1 de unde rezultă și apariția unor principii gastronomice.

De asemenea, odată cu trecerea timpului și toleranța față de diversitatea gusturilor 
s-a accentuat, după cum stă mărturie și dictonul latin „De gustibus non est dispu-
tandum“, amintit și de lucrarea „Arta de a găti bine“ apărută în anul 1647, în Franța. 
Această toleranță se vădea dealtfel și în modul de a servi mâncărurile la masă – acel 
mod de a servi cunoscut în secolul al XIX-lea sub numele de „service à la francaise“. 
În celălalt mod, „service à la russe“ care i-a urmat celui francez, și pe care îl practicăm 
și astăzi, felurile ce alcătuiesc meniul sunt aduse unul după altul și prezentate fiecărui 
mesean, care în mod normal, trebuie să guste din toate. În vechiul „service à la franca-
ise“, felurile de mâncare erau puse pe masă în același timp, așa cum se procedează la 
bufetele actuale.2 

Vechile cărți de bucate și manuale pentru majordomi, precizau că înmulțirea felu-
rilor de mâncare însemna o modalitate de a se lua în considerație marea diversitate a 
gusturilor. O altă lucrare de gastronomie franceză „Noul bucătar regal și burghez“, 
apărută în 1742, propunea așezarea platourilor în asemenea ordine „încât fiecare să 
poată lua ceea ce convine poftei sale“.3 Şi mai preciza că trebuie „să se evite alăturarea 
a două talere cu același fel de mâncare, fără a se pune între ele un fel deosebit, căci asta 
ar însemna să se dea dovadă de rea voință și ar putea constrânge gustul cuiva dintre 
comeseni, căci nu tuturora le place același lucru“.4

Pe de altă parte, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-
lea, autorii de cărți de bucate au început să-și comenteze arta, raportând-o de aseme-
nea la bunul gust. „Arta culinară, ca și toate celelalte arte născocite din necesitate sau 
pentru plăcere s-a perfecționat împreună cu geniul popoarelor, și a devenit mai aleasă 
pe măsură ce acestea se stilau. Progresele artei culinare au urmat în sânul națiunilor 
civilizate, progresul tuturor celorlalte arte“.5

Așadar, odată cu trecerea timpului bucătăria se înnoia continuu și constant, posibi-
litatea de a lansa moda în acest domeniu, aparținând bineînțeles marilor familii regale 
și bucătăriilor acestora. În acest context se încadra și familia regală a României, care 
urma preceptele bucătăriei franceze, având însă bucătari germani, cum a fost la Curtea 
regelui Ferdinand I, germanul H. Edner.

În general, toate cărțile de bucate prezintă o serie de meniuri și modul de preparare 
al acestora. Ce este acela un meniu? Este o listă care cuprinde felurile de mâncăruri și 
de băuturi servite la o masă. De obicei, textele respective sunt prezentate într-un decor 

1 Jean-Louis Flandrin, Diferențierea prin gust, în „Istoria vieții private“, vol. V, traducere de 
Constanța Tănăsescu, București, Edit. Meridiane, 1995, p. 337.

2 Ibidem.
3 Ibidem, p. 359.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 364.
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ornamental sau, chiar mai mult, într-un decor „historiat“, adică însoțit de o poveste în 
imagini. De regulă, textele acestor meniuri sunt în franceză, limba gastronomiei, dar, 
apar și localizări obținute prin formula „à la roumaine“.6

Pornind de la aceste meniuri, se poate vedea la ce ore serveau micul dejun, dejunul 
și cina membrii familiei regale, ce alimente consumau și ce protocol trebuia îndeplinit 
cu acest prilej. 

În timpul regelui Carol I, orele de masă erau stabilite de către acesta și respectate 
întocmai. Monarhul se trezea la ora 5.00 dimineața, iar la ora 6.00 servea micul dejun 
singur sau împreună cu regina Elisabeta. Dejunul se servea la Sinaia la ora 12.00, oră 
obligatorie, dejunurile regale nefiind prea abundente sau prelungite, ci dimpotrivă, 
unele chiar austere. La mesele festive exista o ținută obligatorie, regele Carol I îmbră-
cându-se sobru, fără grade și accesorii. După ce serveau cina, bărbații se retrăgeau în 
sala de biliard, în timp ce regina Elisabeta îi ruga pe invitați să-l lase pe rege să câștige 
măcar o partidă, motivând că atunci când obținea o victorie, dormea foarte liniștit.7 

Atunci când se aflau la București, regele Carol I și regina Elisabeta luau dejunul la 
orele 13.00 întotdeauna singuri, iar în fiecare duminică și miercuri îi aveau ca oaspeți 
pe principele Ferdinand și pe principesa Maria, însoțiți duminica și de copiii lor.

La curțile domnitorului/regelui Carol I și principelui/regelui Ferdinand I, mesele 
erau variate, în sensul că se organizau dejunuri și dineuri de gală, cu prilejul unor eve-
nimente: vizite ale unor personalități politice, culturale și militare, învestiri; mese festi-
ve prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale de 10 mai, serbările încoronării; logodne și 
căsătorii; sărbătorile tradiționale de Paște și de Crăciun, la care se adăugau mesele de 
zi cu zi luate de familia regală și invitații săi.

D in categoria dejunurilor prilejuite de logodne și căsătorii dispunem de me-
niul servit cu ocazia căsătoriei principelui Carol cu principesa Elisabeta de Wied, la 
Castelul de la Neuwied, în ziua de 15 noiembrie 1869. Meniul a fost unul de fastuos, 
cuprinzând: 

− Huitres / Stridii
− Vin Chablis
− Potage à la Reine / Ciorbă à la Reine
− Sherry
− Turbot à la Hollandaise / Calcan à la Hollandaise
− Filet de boeuf à la Jardinière / Filet de vițel à la Jardinière
− Champagne / Şampanie
− Cotelettes de chevreuil à la Perigueux / Cotlete de căprioară à la Perigueux

6 Mariana Jaklovszky, De la meniu la istorie, în „Magazin istoric“, serie nouă, anul XXX, nr. 12, 
decembrie, 1997, p. 30, 31.

7 Jurnalul Național - supliment Jurnalul de bucătărie, nr. 45, miercuri, 24 august 2005, p. 6, 7.
 * Apărut în 1862 și preparat din: portocale, lămâi, zahăr pudră, ouă, 1 sticlă de vin, 1 sticlă de 

rom.
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− Vin Bordeaux
− Homards à la Buisson / Homari à la Buisson
− Punch à la Romaine*
− Poularde truffée / Pui cu trufe
− Rüdesheimer / Vin nemțesc
− Faisan Piqué / Fazan Piqué
− Salade & Compote / Salată și compot
− Páté de foie-gras de Strassbourg / Pate de 

gâscă de Strassbourg
− Galantine en Aigle Royal / Galantină Aigle 

Royal
− Marcobrunner / Vin alb nemțesc
− Hure de sanglier / Cap de porc mistreț
− Macédoine au Marasquine / Macedonii cu 

liqueur Marasquine
− Corbeille glacée / Înghețată asortată
− Corne d’Abondance / Cornul Abundenței**
− Vin du Cap / Vin alb
− Croque - en - bouche Génoise***
− Ananas
− Dessert8

Un dejun de gală în onoarea tinerilor căsătoriți a oferit regina Augusta a Prusiei, 
soția împăratului Wilhelm I, la castelul de la Coblence (Koblenz), în ziua de 17 noiem-
brie 1869. Meniul a constat în:

− Potage de volaille à la Reine / Ciorbă de pasăre à la Reine
− Bouchées à la Monglas / Bușeuri à la Monglas
− Cotelettes de veau et mouton / Cotlete de vită și de oaie
− Epinarde - Légumes / Spanac - legume
− Perdreaux à la Perigueux / Prepeliță à la Perigueux
− Mayonnaises / Maioneză
− Foie-gras Bellevue / Pateu de gâscă Bellevue
− Poulardes rôties - Salade / Pui fript cu salată
− Oeufs pochés au riz / Ouă ochiuri cu orez
− Timbales aux fruits / Timbale (sufleu) cu fructe
− Merengues à la Chantilly / Bezele à la Chantilly
− Fromage. Compotes. Dessert / Brânză, compoturi, desert9

8 ** Un corn preparat din aluat, în care se puneau fructe.
 *** Tortul tradițional de nuntă franțuzesc.
 Biblioteca Națională a României - Colecții speciale, Fond St. Georges, 584-LX-3, fila 303002.
9 Ibidem, f. 307001.

Fig. 1. Meniul servit cu prilejul căsătoriei 
domnitorului Carol I cu principesa Elisabeta, 

Neuwied, 15 noiembrie 1869
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O  altă căsătorie care a avut loc în timpul domniei regelui Carol I, a fost cea a 
principelui moștenitor Ferdinand cu principesa Maria de Edinbourgh și Saxa Coburg-
Gotha, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, 
la data de 10 ianuarie 1893, la Castelul de la 
Sigmaringen. În preziua nunții, invitaților li s-a 
servit un dejun, alcătuit din: 

− Potage Windsor / Ciorbă Windsor
− Tartelettes à la chasseur / Tarte vânătorești
− Turbot d’Ostende sauce Hollandaise / 

Calcan de Ostende cu sos olandez
− Selle de veau à la Piemontaise / Spată de 

vită à la Piemontaise
− Sauté de foie gras aux truffes / Ficat de gâs-

că sotat cu trufe
− Salade Bragation / Salată Bragation
− Pintades rôties. Salade. Compote / Bibilici 

fripte. Salată. Compot
− Artichauts à l’italienne / Anghinare à l’ita-

lienne
− Soufflé au chocolat / Soufflé cu ciocolată
− Glace Nesselrode / Înghețată Nesselrode
− Pailletes / Sărățele
− Fruits. Dessert / Fructe. Desert10

La dejunul de gală din ziua nunții, meniul servit a fost constat în:
− Créme de volaille / Supă cremă de pasăre
− Boucheés aux hûitres / Bușeuri cu stridii
− Fruits saumonnèes sauce genovoise / Fructe somonate cu sos genovoise
− Filet de boeuf à la Flamande / Filet de vițel à la Flamande
− Salmi de faisans aux truffes / Salmi de fazan cu trufe
− Langouste en belle vue, sauce / Languste en belle vue cu sos
− Punch à la Romaine
− Dindonneaux rôtis / Curcan fript
− Compote. Salade / Compot. Salată
− Celeries de France a l’Espagnole / Țelină de France à l’Espagnole
− Abricots à la Conde / Caise à la Conde
− Glace panachée, vanille et fraises / Înghețată asortată: vanilie și căpșuni
− Chester Caques / Butoiașe Chester
− Fruits. Dessert / Fructe. Desert11

10 Biblioteca Națională a României - Colecții speciale, Fond St. Georges, XCIV, dos. 1, f. 22.
11 Ibidem, f. 23.

Fig. 2. Meniul servit invitaţilor în preziua căsătoriei 
principelui moştenitor Ferdinand cu principesa 
Maria de Edinbourgh şi Saxa Coburg-Gotha
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Mese festive se organizau și cu prilejul punerii unor pietre de temelie sau inaugu-
rări. De exemplu, domnitorul Carol I s-a aflat la Constanța în 18/30 octombrie 1879, 
prilej cu care a vizitat și orașul Tulcea, asistând la punerea pietrei de temelie a mo-
numentului Independenței. La dejunul de gală servit domnitorului și suitei, meniul 
a constat în: Ciorbă; Filet de vită cu garnitură; Filet de calcan à la Venetienne; Rață; 
Curcan fript; Raci Madeira; Fructe asortate; Dessert.12 

Un moment deosebit de important a fost inaugurarea podului de la Cernavodă, 
operă a inginerului Anghel Saligny. Podul a fost inaugurat la 14/26 septembrie 1895, 
în cadrul unor mari festivități la care a participat și regele Carol I. După ce s-a bă-
tut ultimul nit, un nit de argint, s-a zidit documentul inaugurării și s-a celebrat servi-
ciul religios. Ceremonia s-a încheiat cu un dejun fastuos, la care meniul servit a fost 
unul impresionat, alcătuit din: Hors d’oeuvre; Caviar; Supă de pasăre; Bușeuri à la 
Reine; Somon à la Regence; Filet de vițel à la Royale; Prepeliță chaud-froid; Punch 
à la Romaine; Pui du Mans cu trufe; Salată à la Russe; Sparanghel cu sos olandez; 
Înghețată; Prăjitură à la Princesse; Brânzeturi; Fructe.13

Sărbătorile tradiționale ale românilor, Paștele, Crăciunul și Anul Nou reprezen-
tau prilejuri deosebite pentru dejunuri și dineuri de gală, astfel că, la curtea domnito-
rului Carol I, cu ocazia Anului Nou, la 1 ianuarie 1881, s-a servit la masa regală un me-
niu bogat și variat, cu multe feluri de mâncare, 
toate inspirate de bucătăria franceză: 

− Consommé et crême d’orge. Petits pâtés / 
Supă cremă de orz și paste

− Caviar frais / Caviar proaspăt
− Darnes d’esturgeon à la moderne / Nisetru 

fript à la moderne
− Salade de homards ravigotte / Salată de ho-

mari cu sos ravigotte
− Filet de boeuf Régence / Filet de vită 

Régence
− Galantines de poulardes truffées / Galantină 

de pui cu trufe

12 Ibidem, f. 12.
13 Biblioteca Națională a României - Colecții speciale, Fond St. Georges, foi volante; inv. 3772.
 * Carème – numele unui celebru bucătar francez Antoine Carème.

Fig. 3. Meniul servit cu ocazia Anului Nou, 
1 ianuarie 1881
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− Jambonneaux et langues à la gelée / Jambon și limbă în aspic
− Saucissons et oies fumés / Cârnați și gâscă afumată
− Pâtés de gibier truffés / Pâtés de porc mistreț cu trufe
− Aspics de volaille à la Reine / Piftie de găină à la Reine
− Chaud-froid de perdreaux à la gelée / Prepeliță chaud-froid à la gelée
− Foie gras à la Parisienne 
− Dindonneaux rôtis au cresson / Curcan fript cu cresson
− Cuissot de chevreuil, sauce Cumberland / Pulpă de căprioară cu sos Cumberland
− Chapons du Mans et faisans de Bohéme / Clapon du Mans și fazan de Bohéme
− Salade à l›italienne / Salată italiană
− Jambon de Carème en surprise / Jambon de Carème* en surprise
− Macédoine de fruites sur gradins / Macedonii cu fructe
− Pâtisseries diverses/ Patiserie diversă
− Compotes d’ananas et d’abricots / Compot de ananas și caise
− Corbeilles de fruits / Coș cu fructe
− Dessert/ Desert14

În ceea ce îi privește pe principii moștenitori Ferdinand și Maria, ei se conformau 
protocolului impus de autoritarul rege Carol I, dar după ce au devenit rege și regină 
lucrurile s-au schimbat. Încă de când era principesă, Mariei îi plăcea să mănânce în 
mijlocul naturii, deși găsea că apucăturile rigide ale regilor și diplomaților nu se po-
triveau deloc cu astfel de picnicuri. De asemenea, plimbările spre Bușteni și curtea 
bisericuței, unde regele Carol I ținea cu tot dinadinsul să-și ducă oaspeții, pentru a-i 
servi cu sandviciuri cu piept de pui, îi stârneau principesei Maria zâmbetul. Cu tim-
pul, ea a reușit să-l facă să renunțe la aceste plimbări, invitându-i pe oaspeți la Pelișor 
și servindu-le ceai în „ceșcuțe pictate cu maci“ și „tot soiul de bunătăți mai puțin înve-
chite decât sandviciurile regale“.15 De altfel, după mărturisirile principesei Maria, Casa 
Princiară a fost în mare impas în ceea ce privește domeniul culinar, pentru câțiva ani 
buni. Nici unul dintre bucătarii angajați nu rezista în serviciu mai mult de un an, de-
oarece nu se ridicau la standardele de calitate și pricepere în pregătirea mâncărurilor, 
cerute de familia princiară. Acest lucru s-a întâmplat până în anul 1900, când principe-
sa Maria a adus de la Coburg pe bucătarul șef Edner care a rămas la Cotroceni până la 
moartea reginei, aproape 30 de ani. 

Chiar înainte de a deveni regină, Maria a introdus la Palatul Cotroceni, obiceiuri 
din țara sa natală, cum era ceaiul de la ora 5.00 (five o’clock tea), urmat adesea de o 
plimbare la Şosea sau de excursii călări în împrejurimile orașului.

Din memoriile lui Eugen Buchman – șeful cancelariei Palatului Cotroceni – aflăm 
cum se desfășura o zi la Palatul Cotroceni, obiceiuri care s-au păstrat în mare parte și 

14 Ibidem.
15 Jurnalul Național - supliment Jurnalul de bucătărie, nr. 45, miercuri, 24 august 2005, p. 24.
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după ce principele Ferdinand și principesa Maria au devenit regele și regina României. 
Iată ce nota Eugen Buchman: 

„Activitatea unei zile normale începea la Cotroceni abia după micul dejun de la ora 
9.00 dimineața, ce se servea în holul etajului al doilea pentru amândoi principii, după 
obiceiul din străinătate: cafea cu lapte sau ceai, pâine prăjită sau franzeluțe, unt, miere 
sau marmeladă, fructe. Principelui Ferdinand i se servea pe lângă astea și ouă, friptură 
la grătar sau șnițel cu cartofi. Micii principi erau serviți în camera copiilor. În dimine-
țile frumoase ale primăverii se lua adesea micul dejun afară, pe terasa înflorită din fața 
palatului, ce avea privirea asupra întregului parc înverzit“.16

În ceea ce privește dejunul, Eugen Buchman relata că: „În palatul princiar, deju-
nul avea loc la orele 13.30, masă gustoasă, ușoară, compusă din cel mult trei feluri de 
mâncare, urmate de prăjituri, fructe, cafea și vin, numai indigen. Principele nu aprecia 
decât bucatele gătite fără cusur și avea simțul gustului foarte sensibil. Deseori făcea 
observații asupra modului de preparare“,17 iar „seara începea cu o cină la ora 20.00 
fără invitați, după care, principesa se retrăgea în apartamentele ei de la etaj, iar princi-
pele în biroul său, unde citea până târziu sau își revedea albumele cu timbre“.18

Tot la Palatul Cotroceni se desfășurau și mari baluri organizate de perechea princi-
ară, ceea ce dădea farmec vieții de la Cotroceni. Balul propriu-zis care începea la orele 
21.30, era urmat de un dineu de gală, la care bufetul era impresionant. Iată-l în descri-
erea aceluiași Eugen Buchman: 

„Se comanda telegrafic mușchi și carne de vițel de la o renumită firmă din Viena, 
fructe de la Berlin, vin din țară, vânat de tot soiul, curcani și pește. Pateurile de ficat 
de gâscă sau iepure ale lui Edner erau extrem de apreciate de toți cunoscătorii într-ale 
delicatesurilor. Nu mai vorbesc de furniturile băcăniei «La câinele negru» a lui Ion 
Țețu din Lipscani, cu toate specialitățile din Paris. Patiserul aducea pe lângă marea 
diversitate a prăjiturilor și câte o piesă monumentală, o întreagă construcție zaharoasă, 
și câte un tort sub formă de turn cu cinci sau șase etaje, că nimeni n-avea curajul să-l 
atace întâi, până nu venea principele să-i dea o puternică lovitură de cuțit. Apoi erau 
limonade înghețate, parfait-uri, oranjade. Pe tăvi lungi de argint se așterneau struguri 
cu boabe mari ca de chihlimbar, migdale prăjite în sare, prune de Agen, mere, pere și 
portocale în piramide. Vinuri de ale noastre din cele mai vechi și mai ales șampanie 
franceză din cele mai fine soiuri. Se servea cognac, licheururi, cafele negre, țigarete, ba 
chiar și țigări de foi“.19

După ce au devenit suverani ai României, regele Ferdinand și regina Maria au con-
tinuat să respecte în mare parte obiceiurile instituite în perioada când erau principi 

16 Narcis Dorin Ion, Castele, palate și conace din România, vol. I, București: Edit. Fundației 
Culturale Române, 2001, p. 105.

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 109.
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moștenitori, cu unele schimbări odată cu trecerea anilor. După încheierea războiului, 
viața familiei regale a intrat în normal, în sensul că „o mulțime de oaspeți erau invitați 
să ia masa împreună cu familia regală și suita ei la palat“.20 Constantin Argetoianu 
scria în memoriile sale, referitor la obiceiul familiei regale de a avea mereu invitați 
la masă: „noile raporturi cu familia regală s-au stabilit mai ales în cursul verii anului 
1920, pe timpul petrecerii acesteia la Sinaia. O dată sau de două ori pe săptămână lu-
cram cu regele la Pelișor și eram de fiecare dată reținut la dejun, așa era obiceiul; după 
dejun luam cu toții cafeaua la iarbă verde, lângă castel «în familie»“.21

De asemenea, regina Maria – care pe vremea când era principesă folosea la masă 
veselă de porțelan și tacâmuri de argint – scria în memorii că: „după război mi s-a pă-
rut ciudat și plăcut totodată să mâncăm din nou în frumoasele farfurii de porțelan, să 
avem iarăși flori pe masă și să bem din pahare fine“.22

Tot în memoriile reginei Maria apar însemnări referitoare și la modul cum luau 
masa membri familiei regale și aflăm că – spre deosebire de vremea când era principe 
– regele Ferdinand venea întotdeauna târziu la micul dejun, principesa Elisabeta nu 
venea niciodată, în timp ce regina lua rareori masa de seară împreună cu soțul și copiii 
săi, preferând să rămână în camera ei, cu o carte, în timp ce cina i se servea pe o tavă. 
Iată ce scria regina Maria la data de 10 februarie 1920 referitor la acest subiect: 

„Nando vine întotdeauna foarte târziu la micul dejun, așa că diminețile mele încep 
târziu întrucât îl aștept, fiind timpul când îi place să discute despre grijile sau planu-
rile și speranțele lui, la fel și cu o jumătate de oră înainte de cină. După cină stă întot-
deauna în camera lui și lucrează (obicei continuat din perioada când era principe). În 
casa noastră a existat întotdeauna obiceiul să nu petrecem serile împreună, cu excepția 
cazului în care avem oaspeți. Nu-mi pot da seama dacă este un obicei bun sau prost, 
înclin să cred că, una peste alta, este unul mai degrabă prost, fiind prea puțin sociabil. 
Viețile noastre sunt însă atât de pline de activitate, încât avem cu adevărat nevoie de 
orele de seară pentru noi înșine“.23 

Continuând pe această temă, la 14 februarie 1921, regina Maria nota: „În ciuda tu-
turor eforturilor mele, nu pot niciodată să determin pe vreun membru al familiei mele 
să vină punctual la micul dejun, ci vin din ce în ce mai târziu, stricându-mi complet 
dimineața. Desigur ar fi mai simplu să renunț cu totul și să-i las pe toți să-și ia micul 

20 Hannah Pakula, Ultima romantică. Viața reginei Maria a României, traducere de Sanda Ileana 
Racoviceanu, București: Edit. Lider și Cartea pentru toți, 2003, p. 150.

21 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. VI, partea a 
VI-a (1919-1922), București: Edit. Machiavelli, 1996, p. 190.

22 Maria, Regina României, Însemnări zilnice (decembrie 1918 - decembrie 1919), vol. I. Traducere 
de Sanda Ileana Racoviceanu și Valeria Costache. Îngrijire de ediție, introducere și note de 
Vasile Arimia. București: Edit. Albatros, 1996, p. 6.

23 Idem, Însemnări zilnice (ianuarie - decembrie 1920), vol. II. Traducere de Sanda Ileana 
Racoviceanu. Îngrijire de ediție, notă asupra ediției și note de Vasile Arimia. București: Edit. 
Albatros, 2004, p. 61.
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dejun în camerele lor, dar ar fi un sfârșit al reuniunilor de familie de care mă agăț, de-
oarece oricum într-o viață atât de ocupată, te vezi prea puțin unul cu altul. La Lisabeta 
a trebuit să renunț demult“.24

Tot referitor la modul cum se desfășura masa, principesa Ileana își amintea că la 
Pelișor „ne începeam diminețile cu micul dejun pe care îl luam în sufrageria cea lun-
gă. Urmând obiceiul românesc, mama stătea în capul mesei, avându-l în dreapta ei 
pe tata; apoi pe rând urmau toți membrii Curții care veniseră cu noi, oaspeții care se 
găseau atunci la castel și noi copiii. Toate mesele cu excepția celei de seară erau servite 
împreună cu restul Curții, chiar și cu ofițerul de gardă. Toți erau incluși «în familie», 
iar conversația și glumele făceau vesele înconjurul mesei“.25

După căsătoria principelui Carol cu principesa Elena a Greciei, noua principesă 
moștenitoare era foarte încântată de faptul că se afla în suita unei soacre atât de irezis-
tibile. În Atena, familia lua masa singură, pe când, în Palatul Cotroceni, regina Maria 
îi atrăgea pe cei din familie și pe invitați în discuții aprinse, astfel că principesa Elena 
a fost impresionată de viața de la Curtea Regală a României, amintindu-și: „viața din 
această familie era foarte deosebită de cea din familia noastră. La Cotroceni viața coti-
diană se desfășura cu mai mult fast și bogăție decât la Atena, unde atmosfera noastră 
era simplă. Acasă mesele aveau loc strict în familie, pe când la mesele de aici partici-
pau întotdeauna câțiva membrii ai Curții – un aghiotant, o doamnă de onoare, ofițerul 
de serviciu și o guvernantă, precum și numeroși musafiri“.26 

De obicei la Cotroceni la masa regală participau de exemplu, în cursul anului 1926: 
regele Ferdinand, regina Maria, regele George și regina Elisabeta, principesa Ileana, 
doamna de onoare a reginei Maria – dra. Cantemir, adjutanții de serviciu ai regelui și 
reginei, dra. Păun, miss Marr, miss Woodfield, ofițerul de gardă, ofițerul de ordonanță 
și diferiți invitați. La Castelul Pelișor, la masa regală participau aceleași persoane, că-
rora li se adăugau principele Mihai, o bonă a acestuia, plus trei invitați: ministrul Casei 
Regale – Constantin Hiott, Gaetan Denize – secretarul particular al reginei Maria și 
doctorul Mamulea.27

A stfel, în perioada domniei regelui Ferdinand I și a reginei Maria, la capitolul de-
junuri de gală se înscrie acela organizat la data de 1 noiembrie 1925, de către Ministerul 
Culturii și Artelor, cu ocazia învestirii mitropolitului Miron Cristea ca Patriarh al 

24 Idem, Însemnări zilnice (ianuarie - decembrie 1921), vol. III. Traducere de Sanda Ileana 
Racoviceanu. Îngrijire de ediție, introducere și note de Vasile Arimia. București: Edit. 
Albatros, 2004, p. 489.

25 Ileana Principesă de România, Arhiducesă de Austria, Trăiesc din nou. Traducere din engleză 
de Agra Baroti-Gheorghe. Prefață de Al. Paleologu. București: Edit. Humanitas, 1999, p. 156.

26 Arthur Gould Lee, Elena Regina Mamă a României, Prințesă de Grecia și Danemarca - o biografie 
autorizată. Traducere din engleză de Liana Alecu. București: Edit. Humanitas, 2000, p. 75.

27 S.A.N.I.C., Fond Casa Regală - Regele Ferdinand, dos. 40/1926, f. 34.
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Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej s-a servit invitaților următorul meniu:
− Caviar frais aux Blinis / Caviar cu blinii
− Oeufs brouilles aux Truffes / Jumări de ouă cu trufe
− Esturgeon à la Parisiènne / Nisetru à la Parisienne
− Sauce venetiènne / Sos venețian
− Pièce de filet de Boeuf / Bucăți de file de vițel
− Aspic de Foie Gras / Pateu de gâscă în aspic
− Salade Chicoree / Salată Chicoree
− Glace Nesselrode /Bombons - Înghețată Nesselrode / Bomboane
− Corbeills de Fruits / Fructe asortate
− Café / Cafea

Băuturile consumate la acest dejun au fost: vin de Drăgășani și Dealu Mare (1907), 
șampanie Capșa Brut, Rhein Extra și licheururi.28

Tot cu prilejul învestirii lui Miron Cristea ca Patriarh s-a organizat și la Palatul 
Regal un dineu de gală, la care a participat și familia regală. Meniul servit a constat în:

− Consommé Souveraine / Supă Souveraine
− Caviar aux Blinis / Caviar cu blinii
− Filet de boeuf Talleyrand / File de vițel Talleyrand
− Salade Nicoise / Salată Nicoise
− Choux de Bruxelles aux Marrons / Varză de Bruxelles cu castane
− Parfait Régence / Parfait regal
− Pailler au chester / Sărățele cu brânză
− Fruits / Fructe.29

În toamna anului 1925, la data de 4 octombrie, regele Ferdinand și regina Maria 
împreună cu principele Carol și principesa Elena au participat la deschiderea unei ex-
poziții zootehnice la Timișoara. Cu acest prilej, primăria orașului a oferit înalților oas-
peți un dejun de gală, unde meniul servit a fost următorul:

− Caviar frais au beurre / Caviar proaspăt cu unt
− Sterlet d’Orșova sauce Mayonnaise / Cegă de Orșova cu sos de maioneză
− Choux-Fleurs, Pétits Pois / Conopidă și mazăre
− Dindonneaux de Lugoj rôti / Curcan de Lugoj la rotisor
− Salades / Salate
− Compotes Variées / Compoturi variate
− Glaces á la Vanille et au Chocolat / Înghețată cu vanilie și ciocolată
− Fromage / Brânză
− Fruits / Fructe

28 Idem, Fond I.V. Stârcea, dos. 15, f.146.
29 Ibidem, f. 147.
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− Bombons Kandia-Reine Marie et Princesse Ileana / Bomboane Kandia Regina Maria 
și Prințesa Ileana

− Cafea

Băuturile care s-au consumat la această masă au fost: liqueur Cointreau-Fokking, 
bere de Timișoara, vin alb Sauterne, vin roșu Bordeaux, șampanie franțuzească și ți-
gări.30

În luna noiembrie a anului 1925, au fost or-
ganizate un dineu și un dejun de gală: dineul în 
ziua de 8 noiembrie 1925, (ziua sfinților Mihail 
și Gavril), oferit de regele Ferdinand ofițerilor 
decorați cu Ordinul Mihai Viteazul și dejunul la 
15 noiembrie 1925, cu ocazia vizitei unui grup 
de deputați și senatori polonezi în România.

La dineul din 8 noiembrie 1925 oferit la 
Palatul Regal, au participat 200 de ofițeri ac-
tivi și în rezervă, cărora li s-au alăturat rege-
le Ferdinand și principele moștenitor Carol. 
Meniul servit la această masă a constat în: 
Supă „Mihai Viteazul“; Şalău cu maioneză; 
Curcan la frigare; Salată; Pateu de iepure în 
aspic; Frigărele cu spanac; Înghețată „Bombe 
Mărășești“; Gogoși cu brânză; Fructe. După de-
jun, regele Ferdinand, principele Carol și toți 
ofițerii au servit cafeaua în sala de ceremonii 
a palatului, după care suveranul și principele 
moștenitor s-au întreținut cu cei prezenți până 
la orele 23.30 când dineul (început la orele 
20.00) a luat sfârșit.31

D ejunul din ziua de 15 noiembrie 1925 a avut loc la orele 13.00 la Castelul Peleș și 
s-a servit un meniu alcătuit din:

− Esturgeon à la Norvegiènne / Nisetru à la Norvegiènne
− Dinde à la Regènce / Curcă à la Regènce
− Salade Carmen / Salată Carmen
− Artichauts / Anghinare

30 S.A.N.I.C., Fond Casa Regală - Regele Ferdinand, dos. 50/1925, f. 6.
31 Idem, dos. 52/1925, f. 2, 5, 9.

Fig. 4. Meniul servit ofiţerilor Ordinului Mihai 
Viteazul, Palatul Regal, 8 noiembrie 1925
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− Parfait Nesselrode / Parfait Nesselrode
− Tartelettes Bernoise / Tarte Bernoise.32

În toamna anului 1926, în perioada 2-7 noiembrie, ducele de Spoleto a efectuat o 
vizită la București, prilej cu care, în data de 2 noiembrie 1926, la dejunul de gală orga-
nizat la Palatul Regal în onoarea sa s-a servit:

− Ecrevisses à la Palestine / Homari à la Palestine
− Moussaka d’aubergines / Musaca de vinete
− Côtelettes de poulet Pojarski / Cotlete de pui Pojarski
− Salade / Salată
− Haricots verts à l’ anglaise / Fasole verde englezească
− Parfait pralinée / Parfait pralinat
− Fromage / Brânză
− Fruits / Fructe.33

În ziua de 4 noiembrie 1926, cu același prilej al vizitei ducelui, dejunul s-a servit la 
Palatul Princiar și a fost compus din:

− Caviar aux Blinis / Caviar cu blinii
− Esturgeon à la Normande / Nisetru à la Normande
− Salade Florida / Salată Florida
− Epinard Florentine / Spanac florentin
− Mousse glacée Princesses / Cremă de înghețată Princesses
− Fruits / Fructe.34

La 15 iunie 1926, regele Ferdinand a oferit membrilor Academiei Române un de-
jun la Palatul Regal, ocazie cu care, meniul a constat în:

− Caviar aux Blinis / Caviar cu blinii
− Consommé Regènce / Supă Regènce
− Esturgeon à la Moscovite / Nisetru à la Moscovite
− Poussin à la Broche / Pui fript
− Salade / Salată
− Haricots verts à l’anglaise / Fasole verde englezească
− Parfait Fontainbleau / Parfait Fontainbleau
− Fruits / Fructe.35

32 Idem, dos. 53/1925, f. 1, 4, 8.
33 Idem, dos. 38/1926, f. 2, 3, 4 f/v.
34 Ibidem.
35 S.A.N.I.C., Fond Casa Regală - Regele Ferdinand, dos. 36/1926, f. 118, 123.
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Alături de dejunurile și dineurile de gală, la Curtea regelui Ferdinand I se organi-
zau și mese festive prilejuite de serbările încoronării, sărbătorirea Zilei Naționale de 10 
mai și sărbătorile tradiționale de Paște, Crăciun și Anul Nou.

A stfel, cu ocazia serbărilor încoronării de la Alba Iulia din ziua de 15 octombrie 
1922, după ceremonia încoronării a avut loc o masă fastuoasă în Sala Unirii, la care au 
participat câteva sute de persoane. Meniul servit cu acest prilej a fost pe măsura im-
portanței evenimentului și anume: 

− Caviar aux Blinis / Caviar cu blinii
− Esturgeon du Danube à la Parisiènne / Nisetru de Dunăre à la Parisiènne
− Sauce Remoulade / Sos remulad 
− Filet de boeuf Dauphine / File de vițel Dauphine
− Aspic de Foie Gras / Pateu de gâscă în aspic
− Salade de Saison / Salată de sezon
− Parfait pralinée / Parfait pralinat
− Gaufrettes / Faguri de miere 
− Corbeilles de fruits / Fructe asortate
− Truffes de chocolat / Trufe de ciocolată
− Bombons / Bomboane
− Café / Cafea

Invitații la această masă au băut vin de 
Drăgășani și Dealu Mare (1907) și șampanie 
Capșa Brut, Rhein Extra, Cointreau și Fine 
Martel.36

Cu prilejul încheierii serbărilor încoronării (începute la data de 11 octombrie 
1922), suveranii au oferit la Palatul Regal, în ziua de 21 octombrie 1922, orele 20.30, o 
cină de gală unde s-a servit următorul meniu:

− Consommé au croîte au pot / Supă la cană cu crutoane
− Esturgeon Grillé / Nisetru la grătar
− Dinde à la Hussarde / Curcă à la Hussarde
− Paté de chamois Sauce Cumberland / Pateu de căprioară cu sos Cumbreland

36 Idem, Fond I.V. Stârcea, dos. 15 f. 97.

Fig. 5. Meniul servit cu prilejul serbărilor 
încoronării, Alba Iulia, 15 octombrie 1922
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− Salade Siciliènne / Salată siciliană
− Epinarde Viroflay / Spanac Viroflay
− Beignets au fromage / Benicuri cu brânză
− Dessert / Desert.37

Cu prilejul Zilei Naționale de 10 mai 1922, la Palatul Regal s-a oferit o masă festi-
vă, la care au participat: familia regală, președintele Consiliului de Miniștri, membrii 
guvernului, ca și Curtea Regală. Meniul servit a fost unul bogat constând în:

− Esturgeon Chârtres / Nisetru Chârtres
− Médaillon de Veau / Medalion de vacă
− Poussin Cocotte Souvaroff / Găinușă 

Souvaroff
− Salade Nicoise / Salată Nicoise
− Asperges Sauce Chantilly / Sparanghel cu 

sos Chantilly
− Bombe Alhambra
− Café / Cafea.

Băuturile servite au fost: vin de Drăgășani, 
vin Bordeaux și șampanie.38

În anul următor 1923, tot cu ocazia Zilei Naționale care a coincis și cu sărbătoarea 
Paștelui, s-a servit un dejun la fel de bogat alcătuit din: Bulion de pasăre; Morun și 
nisetru cu sos Ravigot; Ouă roșii; Şuncă cu aspic; Galantină de pasăre; Maioneză cu 
stacoji și raci; Salată rusească de legume; Miel fript; Salată verde; Prăjituri; Cașcaval, 
portocale, migdale și stafide. La o asmenea masă copioasă, băuturile servite au fost: 
vin Bordeaux roșu, vin alb de Drăgășani și șampanie.39

37 Ibidem, f. 129.
38 Biblioteca Națională a României - Colecții Speciale, Fond Saint Georges, CXXVIII, Arhiva 

gen. Paul Angelescu, dos. 1, f. 106.
39 S.A.N.I.C., Fond Casa Regală - Regina Maria, IV 34/1914-1937, f. 13.

Fig. 6. Meniul servit la dejunul prilejuit 
de Ziua Naţională, 10 mai 1923
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În ceea ce privește sărbătoarea Crăciunului, în seara de Ajun a Crăciunului anu-
lui 1925, la masa regală s-a servit un meniu specific acestei sărbători:

− Consommé Célestine / Supă Célestine
− Viandes froides de Noel: hure de sanglier, 

roast beef, pressed beef, dindon, jambon, 
langue de boeuf, cochon de lait, paté de lie-
vre et de foie gras, galantine de dinde et de 
volaille / Carne rece de Crăciun: căpățână 
de porc mistreț, carne prăjită, carne presa-
tă, curcan, jambon, limbă de vacă, purcel de 
lapte, pate de ficat și de ficat de gâscă, piftie 
de curcă și de găină

− Sauce Cumberland et Moutarde / Sos 
Cumberland și muștar

− Salade / Salată
− Epinards à la Crême / Spanac cu smântână
− Plum - Pudding / Budincă.40

În ziua de Crăciun – 25 decembrie 1925 – meniul servit la masa regală a fost com-
pus din: 

− Silure à la Mirabeau / Somn à la Mirabeau
− Dinde Talleyrand / Curcă Talleyrand
− Salade / Salată 
− Choux - Fleurs au gratin / Conopidă gratinată
− Gelée de mandarines à la crême / Jeleu de mandarine cu frișcă
− Café / Cafea.41

Se observă că, dacă în ajun meniul a fost unul tradițional de Crăciun, cu preparate 
din mai multe feluri de carne, piftii și sosuri, în ziua de Crăciun s-a revenit un meniu 
mai ușor pe bază de pește, legume și salată.

Şi cu ocazia Crăciunului din anul 1929, meniul din seara de Ajun – 24 decembrie 
1929 – a fost în mare parte același și anume: Supă, Carne rece de Crăciun: purceluș 
de lapte, curcan, jambon, carne prăjită și presată, carne de căprioară și de vițel, pateu 

40 Idem, Fond I.V. Stârcea, dos. 15, f. 10.
41 Ibidem, f. 8.

Fig. 7. Meniul servit la dineul 
din Ajunul Crăciunului, 24 decembrie 1925
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de ficat de iepure și de căprioară, căpățână de porc mistreț, limbă de vacă, piftie de 
curcă și găină, Sos Cumberland și muștar, Spanac, Plum-Pudding și fructe.42 Prăjitura 
„Plum-Pudding“ nelipsită de la masa de Crăciun, este o prăjitură tradițională specifică 
Angliei, țara de origine a reginei Maria.

La Curtea regelui Ferdinand I s-au organizat și mese prilejuite de logodne și căsă-
torii. Este vorba de căsătoria principesei Elisabeta cu principele George al Greciei, la 27 
februarie 1921, și de logodna principesei Marioara cu regele Alexandru al Iugoslaviei, 
celebrată la 20-21 februarie 1922, la Palatul Cotroceni. 

Astfel, la 27 februarie 1921, după ceremonia religioasă de la Patriarhie, la orele 
13.30 a avut loc un dejun de gală la Palatul Regal unde s-a servit următorul meniu:

− Caviar aux Blinis / Caviar cu blinii
− Esturgeon à la Venetiénne / Nisetru à la Venetiénne
− Baron d’agneau / Pulpă de miel
− Foie gras à la gelée au champagne / Pateu de 

gâscă în aspic cu șampanie
− Sorbet Royal / Şerbet regal
− Faisan à la Broche / Fazan fript
− Salade / Salată
− Asperges sauce Mousseline / Sparanghel cu 

sos muslin
− Parfait au Fraises / Parfait cu căpșuni
− Tartelettes Mont d’Or / Tarte Mont d’Or
− Dessert / Desert.43

Un an mai târziu, în cursul lunii februarie 1922 s-a celebrat la Palatul Cotroceni, 
logodna principesei Marioara cu regele Alexandru al Iugoslaviei. La dejunul organizat 
cu acest prilej, în ziua de 20 februarie 1922, orele 13.30 s-a servit un meniu de sărbă-
toare:

− Côtelettes à la Pojarski / Cotlete à la Pojarski
− Baron d’agneau à la Broche / Pulpă de miel la frigare

42 Ibidem, f. 60.
43 Ibidem, f. 39.

Fig. 8. Meniul servit la dejunul de gală prilejuit 
de căsătoria principesei Elisabeta cu principele 

George al Greciei, Palatul Regal, 27 februarie 1921
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− Salade Parisiénne / Salată pariziană
− Asperges en Branches / Sparanghel în floare
− Sauce mousseline / Sos muslin
− Parfait aux Marrons / Parfait cu castane
− Café / Cafea.44

La cina din seara aceleiași zile, de la orele 
20.30 s-a servit înalților oaspeți următorul me-
niu:

− Chalot de Snagov à la Parisiénne / Şalău de 
Snagov à la Parisiénne

− Sauce Remoulade / Sos remulad
− Dindonneau Farci aux Marrons / Curcan 

umplut cu castane
− Mousse de Foie Gras au Porto / Cremă de 

ficat de gâscă Porto
− Salade d’endives / Salată de andive
− Asperges Sauce Hollandaise / Sparanghel 

cu sos olandez
− Glace „Princesses Marie“ / Înghețată 

„Prințesa Maria“
− Bombons et Cerises au Fondant / Bomboane 

și cireșe fondante
− Corbeilles de fruits / Fructe asortate
− Café / Cafea

Mâncărurile servite au fost asezonate cu vin de Drăgășani, vin de Dealu Mare 
(1907), șampanie Capșa Brut și licheururi.45 

Tot cu prilejul logodnei principesei Marioara, la cina de a doua zi, 21 februarie 
1922, desfășurată la orele 20.30, de această dată la Palatul Regal s-a servit invitaților:

− Consommé Carmen Sylva / Supă Carmen Sylva
− Filet de Sandre Venetiénne / File de șalău venețian
− Dinde à la Godard / Curcă à la Godard
− Truffes en surprise / Trufe cu surprize
− Agneau de lait rôti / Miel de lapte la rotisor
− Salade Astoria / Salată Astoria
− Asperges en Branches / Sparanghel în floare
− Sauce Suprême / Sos suprem
− Parfait aux Fraises / Parfait cu căpșuni

44 Ibidem, f. 74, 75.
45 Ibidem, f. 77.

Fig. 9. Meniul servit la dejunul de gală prilejuit 
de logodna principesei Marioara cu regele 
Alexandru al Iugoslaviei, Palatul Cotroceni, 

20 februarie 1922
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− Duchesses au Chester / Ducese cu brânză
− Dessert / Desert.46

S i în zilele obișnuite, familia regală și invitații lor consumau mâncăruri la fel de 
elevate și ușoare, cum s-a întâmplat și la cina oferită de regina Maria, la 4 august 1915, 
la Copăceni, ofițerilor din Regimentul IV Roșiori. Cu acest prilej s-a servit:

− Consommé froid / Supă rece
− Caviar aux Blinis / Caviar cu blinii
− Ecrevisses en surprise / Homari en surprise
− Clapon rôti flanqué de Cailles / Clapon fript flancat de prepelițe
− Salade Monte - Christo / Salată Monte-Christo
− Gelée à la Moscovite / Jeleu à la Moscovite
− Pailaittes au chester / Sărățele cu brânză.47

În ziua de 24 iunie 1920, familia regală a avut la dejun:
− Hors d’oeuvres / Aperitive
− Oeufs Mireille / Ouă Mireille
− Nisetru à la Maître d’Hotel / Nisetru à la Maître d’Hotel
− Mușchi de vită
− Clapon rôti / Clapon fript
− Salade / Salată
− Înghețată de cafea
− Fructe.48

La 19 august 1920, la cina servită familiei regale la orele 20.30 la Palatul Regal, 
meniul a fost compus din:

− Consommé Carmen Sylva / Supă Carmen Sylva
− Petits pâtes / Minipateuri
− Sterlet à l’Impériale / Cegă imperială
− Dindonneau favorite / Curcan favorit
− Filet de boeuf à la Hussarde / File de vițel à la Hussarde
− Salade Mignon / Salată Mignon
− Concombe à la Nicoise / Castraveți à la Nicoise
− Parfait Fontainbleau / Parfait Fontainbleau
− Galettes aux chester / Plăcintă cu brânză.49

46 Ibidem, f. 78.
47 Biblioteca Naţională a României - Colecţii Speciale, Fond Saint Georges, CXC, Arhiva Simona 

Lahovary, dos. 2, f. 13.
48 S.A.N.I.C., Fond I. V. Stârcea, dos. 15, f. 5.
49 Ibidem, f. 17.
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În luna august a anului 1921, mai precis în ziua de 27 august, la masa familiei regale 
s-a servit un meniu alcătuit din: Ciorbă; Minipateuri; Languste à la Parisiénne; Cotlete 
Pojarski; Mazăre cu unt; Parfait; Faguri de miere; Prăjitură japoneză și fructe. La acest 
dejun invitații au băut: Cherry Rocher, vin alb (Montrachet, Château Suidurant-1896), 
vin roșu (Château Haut Brion-1912), șampanie (Pommery Greno Nature, Louis 
Roederer Brut, Paul Roger Brut-1914, Moet Brut Imperial-1906).50 Facem mențiunea că 
meniul purta semnătura reginei Maria, a secretarului său particular Gaetan Denize și 
a altor invitați.

La cina din seara zilei de 27 iunie 1923, meniul – care avea pe frontispiciu stema 
regală – a fost compus din: 

− Potage Bagration / Ciorbă Bagration
− Somon à l’Admiral
− Veau à la Napolitaine / Vacă à la Napolitaine
− Jambon Lamberty
− Salade de Saison / Salată de sezon
− Petites pois panachée / Mazăre asortată
− Bombe Mercédes
− Fruits / Fructe.51 

Din meniurile prezentate se observă că alimentația la Curtea regelui Ferdinand I 
era foarte bogată și diversificată. Pentru fiecare masă se pregăteau mai multe feluri 
de mâncare pe bază de carne (vacă, miel, pasăre, pește), legume (fasole verde, mază-
re, spanac, sparanghel, anghinare, vinete), salate de sezon, sosuri, fructe și prăjituri. 
De asemenea, de la dejunurile și dineurile de gală era nelipsit caviarul, consommé-ul 
(supa) rece sau cald, peștele (nisetru, șalău, cegă, somon, morun), salatele și pateul de 
gâscă, adevărate delicatese care dădeau meselor fastul cuvenit. Alimentația familiei re-
gale se încadra în tendința generală – aceea de a mânca sănătos, o alimentație ușoară, 
în care mâncărurile predominante erau carnea de pește și pasăre, legumele și fructele.

Deoarece aceste preparate erau fără îndoială foarte gustoase, este interesant de ști-
ut cum se găteau ele. Datorită unor cărți de bucate publicate de doi autori francezi (H. 
Pellaprat, „La cuisine de tous les jours“, Paris, 1920 și Em. Guichard și C. Waygart, 
„Călăuza bucătăriei franceze“, București, 1928), se pot reconstitui câteva dintre felurile 
de mâncare servite la masa regală. Pentru că cel mai des întâlnit preparat era „Caviar 
aux Blinis“ acesta era servit la masă pe blinii, care se preparau astfel: „Drojdia (10g) 
se freca cu o lingură de zahăr. Se puneau 125g de făină într-un castron, iar în mijlocul 
ei un gălbenuș de ou. Se turna o jumătate de pahar de lapte călduț, drojdia lichefiată, 
o lingură de sare și se amesteca până se obținea o pastă omogenă. Se bătea albușul și 

50 S.A.N.I.C., Fond Casa Regală - Regina Maria, IV 34/1914 - 1937, f. 5.
51 Ibidem, f. 7.
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apoi se încorpora delicat în aluat. Se încingea puțin ulei într-o tigaie și apoi se puneau 
mici forme rotunde din aluat, care se coceau ușor pe ambele părți. Caviarul se așeza 
apoi în mijlocul acestor blinii, decorate cu puțină lămâie și verdeață“.52

În ceea ce privește sosurile servite la masa regală, foarte întâlnit era „Sauce 
Mousseline/Sos muslin“ care se prepara după următoarea rețetă: „Se puneau într-o 
caserolă trei gălbenușuri de ou, un praf de sare, piper alb măcinat, puțin unt și o jumă-
tate de linguriță de zeamă de lămâie. Această caserolă se așeza la bain-marie, cu apă 
rece, deasupra unui foc slab, amestecând repede cu telul pe măsură ce se încălzea apa. 
Când ouăle se făceau cremoase se adăugau 150 g unt tăiat în bucățele foarte fine. După 
încorporarea untului se păstra sosul în caserolă la bain-marie pentru a-l ține cald, până 
în momentul servirii. Sosul nu se servea niciodată foarte cald și se potrivea foarte bine 
cu preparatele din pește și legume“.53

Concluzionând, putem spune că masa și alimentația la Curtea Regală, din punctul 
de vedere al meniurilor și al pregătirii acestora, nu era cu nimic mai prejos ca cea de la 
marile curți europene. Şi pentru a confirma acest lucru, dispunem și de un meniu ser-
vit regelui Ferdinand și reginei Maria atunci când au fost în vizită în Anglia, în primă-
vara anului 1924. Banchetul a fost oferit regelui și reginei la Guildhall, de către prima-
rul Londrei, în ziua de 13 mai 1924. Meniul care s-a servit a constat în: File de somon 
cu maioneză; Miel cu alune Connaught; Mazăre și cartofi noi; Piept de pasăre; Jambon 
York; Salată rusească; Pește alb Melba; Dulciuri. Băuturile servite au fost de aseme-
nea de mare clasă: cherry „Old Amontillado“, vinuri franțuzești (Chablis, Claret-1899), 
șampanie (Bollinger-1914, Brandy Cusenier’s Château de Solencon-1875), licheururi și 
apă minerală.54

Ca urmare, masa și alimentația se ridica la standarde europene, mesele erau boga-
te, diversificate și fastuoase, se mânca sănătos (alimente bogate în proteine, vitamine și 
minerale) se respecta un anumit protocol, ceea ce făcea din Curtea Regală a României, 
și din acest punct de vedere, o curte reprezentativă a Europei.

Regele Carol al II-lea a continuat la Curtea sa tradiția culinară de pe vremea bu-
nicului și tatălui său. Dejunul se servea tot la orele 13.00-13.30, iar cina în jurul orelor 
20.30, tendința fiind aceeași – de a se asigura o alimentație sănătoasă. Regele Carol al 
II-lea nu era un gurmand, ci dimpotrivă, era foarte cumpătat din punct de vedere al 
mâncării și băuturii. Bucătarii erau de origine germană și anume este vorba despre 
Carol Hüttel și Iosif Strassman. Acesta din urmă a fost la Paris, elevul lui Auguste 
Escoffier, cel mai mare bucătar al secolului XX și autor al „Larousse-ului“ gastronomic. 
Cei care l-au cunoscut spuneau despre Strassman, că îi plăcea să gătească mâncăruri 
delicate: paté de foie gras, aspicuri și că după ce nu a mai gătit pentru Casa Regală, a 

52 Apud Jurnalul Național - supliment Jurnalul de bucătărie, nr. 45, miercuri, 24 august 2005, p. 30.
53 Ibidem, p. 11.
54 Biblioteca Națională a României - Colecții Speciale, Fond Saint Georges, CXXVIII, Arhiva 

gen. Paul Angelescu, dos. 1, f. 85, 86.
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gătit pentru Ambasada Franței din București. Așadar, preceptele bucătăriei franceze 
s-au păstrat, meniurile fiind în mare parte aceleași, bazate pe carne (vită, miel, pasăre, 
pește), legume (cartofi, sparanghel, mazăre, fasole verde, anghinare, morcovi, roșii, 
vinete, dovlecei), sosuri și fructe.

În ceea ce privește meniurile, și la Curtea regelui Carol al II-lea acestea erau bogate 
și diversificate, atât din punctul de vedere al felurilor de mâncare cât și al băuturilor. 
Unele meniuri cuprindeau mâncăruri tradiționale românești cum ar fi: mămăliguță cu 
smântână, sarmale, omletă, costiță, pui la frigare, cârnați cu varză etc. Aceste meniuri 
erau servite cu anumite prilejuri, mai ales la dejunurile în aer liber și la vânătoare. 
Regele Carol al II-lea era un tradiționalist și de aceea prefera mâncărurile românești 
care îi impresionau mai ales pe invitații străini. Dacă majoritatea alimentelor erau co-
mandate unor firme din străinătate, băuturile erau vinuri românești de la Domeniul 
Coroanei: Pelin, Riesling, Fetească, Muscat, Grasă de Cotnari, bere Azuga și apă mine-
rală Broșteni. Băuturile străine care se serveau la masa regală făceau parte din pivnița 
regală și constau în cognacuri franțuzești, englezești, whisky, bere Pilsen, Coca-Cola, 
alături de vinuri vechi franțuzești și englezești.

Trebuie semnalat faptul că la Curtea Regală servea masa și suita suveranilor, ca și 
personalul inferior. Din consultarea meniurilor suitei, rezultă că acestea erau diversi-
ficate și consistente, constând în mai multe feluri de mâncare și neapărat prăjituri și 
fructe. 

Așadar, din modul de preparare al mâncărurilor servite la atât masa regală, cât și la 
mesele suitelor se observă că gătitul era o adevărată „artă“, care implica foartă multă 
răbdare și pricepere, iar cei care beneficiau de asemenea meniuri erau fără îndoială 
persoane cu gust și cu un dezvoltat simț al rafinamentului. 




