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INFORMATIVO DO
SÍTIO
ÁGUA DA RAINHA

Sáo Francisco de Paula – Serra Gaúcha - maio de 2010

O Sítio Água da Rainha é uma pousada rural a 5 km da entrada da cidade.
Conheça!

Novidades do Sítio

Está chegando o Inverno e com ele o
esperado frio da Serra Gaúcha. Nas
cestas de café da manhã mudamos do
café solúvel para o café em pó, além
de chá e achocolatado para sua
primeira refeição do dia em seu chalé.

São Francisco de Paula
Cidade dos tempos dos tropeiros, das fazendas
de criação de gado e do gaúcho a cavalo,
culturas que até hoje marcam o dia-a-dia do
povo da região.
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ACONTECE EM S FRANCISCO DE PAULA

Outros eventos em nossa Cidade vc. encontra clicando aqui

Acontecerá no Sítio

CURSO DE REIKI nível 1, nos dias 14, 15 e 16 de maio.
O preço, incluindo aulas e estadia com alimentação,
será de 3 parcelas de R$ 180,00.
Informe-se pelos telefones
(54)3244-2045 ou (51) 9166-604 ou pelo mail
atendimento@momentosmagicos.tur.br

Cozinhar é uma paixão (para fazer em seu chalé)
Spaghetti com queijos serrano e parmesão, pimenta e azeite






500 gramas de spaghetti ou a massa preferida
6 colheres (de sopa) de azeite extra virgem
3 colheres de queijo serrano e 3 de parmesão ralados;
pimenta-do-reino moída na hora (pode amassar contra a tábua com a
faca);
sal, o quanto baste;

Coloque no fogo uma panela com bastante água.
Quando já estiver fervendo bem, coloque o spaghetti e uma boa colherada
(sopa) de sal para cozinhar. Escoe reservando a água.
Retorne o spaghetti para a panela vazia mas ainda quente, acrescente o
azeite e misture; acrescente o queijo e misture; moa a pimenta por cima e
misture; prove o sal e corrija se necessário.
Sirva imediatamente na panela ou passe para uma vasilha de louça préaquecida com água quente.
Nota: A água do cozimento que ficou reservada é para ser utilizada caso
fique muito seco.

TARIF
AS

PRÉRESERVAS
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PRÉ-RESERVAS podem ser feitas com bastante antecedência para
serem confirmadas numa data mais próxima dos eventos
desejados. Assim os amigos do Sítio garantem as datas que mais
desejam e facilitam nossa logística para os eventos mais
concorridos
Nossas tarifas atuais vigorarão até a primeira quinzena de junho
terminando no domingo dia 13, quando começa a alta
temporada do inverno na serra gaúcha
Agradecemos sempre sua atenção e preferência
Jane, Fernando e toda a equipe do Sítio Água da Rainha

Caso não deseje receber novamente nossos informes, por favor responda a este colocando no assunto a palavra
cancelar.
Fazemos assim para evitar a exposição de seu sistema a riscos de acessos indesejados por sites invasores.

