TAVERNA MARELUI PAHARNIC

- comana

Când cucerirea turcească s-a oprit la Dunăre şi principatele române se consolidează
sub suzeranitate turcească, o parte din pribegii greci, care îşi părăseau căminurile
şi rosturile lor din princina apăsării turceşti, încep să se îndrepte şi către ţinuturile
noastre.
Astfel vin în Ţara Românească membri ai familiei nobiliare bizantine Cantacuzino,
familie grecească care a dat împăraţi pe tronul Bizanţului, principi în Pelopones şi
ulterior domnitori în Moldova şi Ţara Românească.
Constantin Cantacuzino (postelnicul) fiul lui Mihai Cantacuzino, grec de origine
venit la începutul secolului XVII, se căsătoreşte (cca 1627 - 1628) cu Domniţa Elina
fata domnitorului Radu Şerban (Mare Paharnic în timpul domniei lui Mihai Viteazul
şi ctitor al Mănăstirii Comana) şi a Elinei Mărgineanca (ultima membră a marii familii
a boierilor Mărgineni), formând ramura cantacuzinilor munteni şi cea mai frumoasă
familie din secolul al XVII-lea.
Din conacul său, Marele Paharnic, administra odinioară podgoriile din ţinuturile
Valahiei, depozitând în pivniţa sa, vinurile alese din Ţara Românească servite
pentru degustare Domnului şi oaspeţilor nobili ai acestuia la festine.
În amintirea originii sale greceşti Marele Paharnic invita şi ospata familia şi prietenii
apropiaţi cu mâncăruri alese greceşti. La masa Paharnicului de multe ori se rugau
călugării greci de la Mănăstirea Comana ori calugări veniţi de la Salonic sau de la
muntele Athos.
Una din cele mai mari dregătorii la nivel de stat, Marele Paharnic este mai mare peste
paharnici, toarnă principelui vin în primul pahar, are în seamă toate vinurile Domnului,
le îngrijeşte şi, la timpul potrivit, porunceşte să se culeagă strugurii, după datină,
pe 14 a lui septembrie, zi care se mai numeşte "Cârstovul viilor" şi încasează zeciuieli
din producerea de vin a locuitorilor ţării.
Taverna Marelui Paharnic vă invită să degustaţi din mâncărurile grecului şi să
închinaţi un pahar din vinurile alese ale Valahiei acompaniat de muzică
tradiţional grecească.
Kali orexi!

TAVERN OF The GRAND CUPBEARER - comana
When the Turkish conquest stopped at the Danube and the Romanian principalities
reinforce under Turkish suzerainty, some wanderings greeks who left their homes,
and their habits because of Turkish oppression begin to move to our lands.
So has come to The Romanian Country members of the noble Byzantine family
Cantacuzino, a greek family who gave kings on the throne of Byzantium, Princes in
the Peloponnese and later rulers in Moldavia and in The Romanian Country.
Constantin Cantacuzino (”postelnicul”) son of Michael Cantacuzino, greek at origin, who
come in the early seventeenth century, married (cca 1627-1628) with Lady Elina
daughter of Prince Radu Serban (”The Great Cupbearer” in the reign of Michael the Brave
and founder of Comana Monastery) and Elina Margineanca (last member of the great
boyars family Mărgineni), forming the Muntenia branch of Cantacuzino family and
the most beautiful family in the seventeenth century.
From his Mansion, The Great Cupbearer, manages the vineyards from lands of
Wallachia, storing in his cellar, the exquisite wines from The Romanian Country
served for tasting to the Prince and his noble guests at feasts.
In memory of his Greek origin The Grand Cupbearer invite and served, his family
and closest friends, with chosen Greek cousine. At Cupbearer table often prayed
Greek monks from Comana Monastery or monks arrived from Thessaloniki or
Mount Athos.
One of the largest state-level governors, The Grand Cupbearer is greater on all
Cupbearer, pour for The Prince wine into the first glass, manages all Prince wineyards,
cares for them and at the right time commands to collect grapes, after custom,
on 14 September, a day that is called "Cârstovul viilor" and collect tithes of
the wine production from the country residents.
The Great Cupbearer Tavern invites you to taste the Greek cuisine and raise a glass
of the exquisite wines of Wallachia accompanied by greek traditional music.

Kali orexi!

