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INFORMATIVO DO
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA
São Francisco de Paula – Serra Gaúcha
Junho de 2011

O Sítio Água da Rainha é uma pousada rural a 5 km do centro da cidade.
Conheça nossos chalés para férias ou fins-de-semana: www.sitoaguadarainha.com.br
Tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879)
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br ou clique aqui
Canção popular

São João! ... São João!
Acende a fogueira
No meu coração!

São Francisco de Paula
é sossego junto à natureza

TEM NA CIDADE
Botas artesanais

Em São Francisco de Paula, a bota, como calçado do dia-a-dia, é de uso geral
pelos habitantes da cidade e do campo, tanto pelo clima frio, quanto pela tradição
vinda dos tempos das tropas de mulas e da lida com o gado.
Uma característica das botas artesanais são os”tornos”, pequenos pinos de madeira
para prender as peças de couro que formam a sola. Com o uso, madeira e couro
sofrem o mesmo desgaste e a bota se mantém sem deixar passar a umidade dos
dias de inverno.
Inicialmente rústicas nos materiais e acabamento, hoje são sociais e confortáveis, feitas em couros finos e
com formas modernas, que configuram o pé da pessoa da cidade, em modelos masculinos ou femininos.
Visitantes vão encontrar diversas oficinas de artesãos onde se pode comprar para pronta-entrega ou
encomendar uma bota personalizada.
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O Alex Bertuol reresenta a terceira geração de artesãos da família. Faz botas
masculinas estilo campeiro e femininas em vários modelos e acabamentos que
podem ser forradas em pele para bem abrigar os pés do frio em qualquer clima, com
preços variando de 60 a 120 reais

Fale conosco! Levamos sua consulta ao Alex.
Clique aqui!

Av Júlio de Castilhos 969 - tel (54) 3244-2716
Marque uma visita!

ACONTECE EM JUNHO
ATÉ o dia 12
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Cozinhar é uma paixão
minicozinha dos chalés

Sopa de cebola
(Soupe à l’oignon)

2 cebolas médias descascadas e cortadas em anéis finos;
2 colheres (de sopa) de manteiga;
2 colheres (de sopa) de farinha de trigo;
1 litro de caldo de galinha ralo (não muito concentrado);
6 fatias de meio centímetro de espessura de pão francês;
6 fatias de queijo serrano;
sal e pimenta-do-reino, o quanto bastem
Numa panela suficiente para caber toda a sopa, refogue a cebola picada na
manteiga; quando já estiver bem dourada, salpique a farinha e mexa bem com
colher de pau até pegar um pouco de cor. Cuidado, porque a manteiga muito
escurecida fica indigesta.
Regue então com o caldo e deixe cozinhar cerca de dez minutos, sem ferver.
Prove e corrija sal e pimenta.
Coloque as fatias de pão com o queijo por cima na sopeira onde a sopa vai ser
servida; despeje a sopa bem quente, tampe e deixe por cerca de oito minutos
antes de servir.
Para os que não gostam de sentir os pedacinhos de cebola, a sopa pode ser
passada na peneira, antes de ser despejada sobre as fatias de pão e queijo.

Produzimos
no Sítio

. Ravioles com recheios de:
- bacalhau,
Em Porto Alegre, peça-nos, que
- camarão,
providenciamos a entrega em:
- ricota com nozes,
 Higienópolis,
- carne com espinafre,
 Auxiliadora,
- abóbora (tortéi)
 Moinhos,
. Capelletti (e o caldo para a sopa)
 Três Figueiras,
. Spaghetti, Tagliarin e outras massas

Floresta
. Queijo tipo serrano
. Manteiga fresca ou com ervas
Ligue (51) 9243-1916
consulte por e-mail clicando aqui

Os ravioles podem ser o prato principal de sua festa, fáceis de preparar e servir
Consulte preços especiais para quantidades.
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PRÉ-RESERVAS

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

Agradecemos sempre sua atenção e preferência
Jane, Fernando e toda a equipe do Sítio Água da Rainha
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br - tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879
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

