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INFORMATIVO DO
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA
Geada em São Francisco

São Francisco de Paula – Serra Gaúcha
agosto de 2012

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.sitioaguadarainha.com.br
Tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879)
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br ou clique aqui

São Francisco de Paula
... é sossego junto à natureza

NOTÍCIAS DO SÍTIO!
Nosso conceito de hospedagem é propiciar a vivência no meio rural, com autonomia e
privacidade, como se fosse seu próprio sítio ou fazenda.
Neste mês de julho inauguramos dois chalés, são sete agora, todos com deck panorâmico com
vista para o vale abaixo e os campos de cima da serra em frente.
Da ideia ao croquis, depois ao projeto
arquitetônico e à obra, foi muito esforço de
todos por aqui.
Daí aos móveis e as coisas necessárias a
uma habitação confortável, e finalmente
estão prontos.

Nestes a cama de casal fica em
mezzanino, permitindo uma sala de estar
ampla, com sofá-cama que permite, se
necessário, acomodar mais pessoas com
conforto na mesma habitação.
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Como os demais, estes chalés dispõe de churrasqueira no
deck, minicozinha para o preparo de refeições e frigobar já
abastecido com bebidas variadas como suco de uva,
água mineral, cerveja e refrigerantes, vinhos tinto e branco.

Deste modo podemos atender melhor casais, famílias com filhos e grupos de amigos que vêm
desfrutar a natureza, no espaço do campo, da mata, do céu amplo e cheio de estrelas, com o
silêncio e o sossego da vida do interior.
Veja as opções de hospedagem:

Chalés 1 e 4

Chalés 2 e 3

Chalés 6 e 7

Casa Rural

Para refeições tem as cestas de café-da-manhã, caldos e sopas, massas e molhos congelados.
As cestas são seu início de dia livre de horários, fartas para duas pessoas por dois dias, com pão
caseiro, leite, queijo e manteiga, tudo produzido aqui mesmo além de biscoitos, geleias, mel e
salames.
Aqui, animais de estimação também são benvindos.

Página 3 de 5

Em Agosto - Dia 18 !!

Conheça também!
Localizada entre a planície do Vale dos Sinos até o planalto da Serra
Gaucha, a Rota Romântica percorre aproximadamente 184 quilometros de
São Leopoldo até São Francisco de Paula, onde a cultura alemã e o clima
europeu são destaques.
São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro
Reuter, Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, Picada Café, Nova
Petrópolis, Gramado, Canela, Linha Nova e São Francisco de Paula são as
cidades que compõe a Rota Romântica.
Conheça a revista da Rota Romântica, clique aqui
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Cozinhar é uma paixão!

Entrevero

minicozinha dos novos chalés

Entrevero
300g de carne bovina macia (alcatra, patinho, coxão de dentro)
300g de peito de frango
300g de bacon picado miúdo
300g de pinhão cozido
150g de lingüiça calabresa
300g de tomates em cubos
100g de pimentão verde (opcional)
100g de cebola em cubos
100g de cenoura em rodelas
alho a gosto
pimenta-do-reino branca
sal a gosto
Cubra com água fria o bacon e leve ao fogo até soltar a gordura.
Reserve.
Na mesma gordura, vá fritando as carnes, uma a uma, incluindo a
lingüiça. Reserve.
A seguir, doure o alho e a cebola na mesma gordura.
Acrescente o tomate, o pimentão e a cenoura e deixe formar um molho
grosso.
Retorne à panela as carnes reservadas e o pinhão cortado em quatro.
Acerte o tempero e deixe cozinhar por mais 5min.
Sirva com pão ou arroz branco.
Para quatro pessoas

Produzimos
no Sítio
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. Ravioles com recheios de:
Em Porto Alegre, peça-nos, que
- bacalhau e queijo gruyère,
providenciamos a entrega em:
- ricota com nozes,
 Higienópolis,
- carne com espinafre,
- abóbora (tortéi)
 Auxiliadora,
. Capelletti (e o caldo para a sopa)
 Moinhos,
. Spaghetti, Tagliarin e outras massas
 Três Figueiras,
. Queijo tipo serrano

Floresta
. 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.

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

