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

Acontece no Sítio!
Terminado este ano de 2012 vemos muitas evoluções no Sítio.
Para os hóspedes, mais três chalés, com uma planta inovadora, confortável para até
quatro pessoas cada um, todos com vista privilegiada e muita privacidade.
Construímos também o deck na cascatinha, que criou um ambiente tranquilo de
contemplação próximo da natureza, após uma caminhada relaxante até lá.
Para nós, melhorias significativas no ambiente de trabalho dos funcionários com nova
lavanderia e equipamentos novos para a produção dos nossos pães e massas que ajudam
a qualidade final.
Mas, sobre tudo, este é um tempo de muito entusiasmo de todos: dos nossos hóspedes que
reconhecem nosso esforço e da equipe que tem a satisfação do trabalho bem feito
reconhecido.

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

Página 2 de 6

Em São Francisco tem ...
CAVALGADA DA LUA CHEIA!
Toda a sexta-feira no início da lua cheia, o Renato e a Bia da RB Hospedaria organizam
grupos para cavalgar à noite e apreciar os campos pelos arredores da cidade.
Os cavalos muito mansos e bem domados obedecem até aos mais iniciantes com
segurança e quem traz seu próprio cavalo também é bem vindo, pois o Renato conhece
bem o terreno e orienta a todos.
É um ambiente de amizade. Os mais experientes orientam os iniciantes, e no retorno tem
um animado churrasco esperando, com calma para relembrar as aventuras da noite, ouvir
música e contar causos novos.
Em janeiro, a cavalgada da lua cheia já está programada para o dia 18, mas pode ser
combinada outra data se for interesse de um grupo de pessoas.
O telefone para contato é (54)9136-9053.

ACONTECE EM JANEIRO
Dia 13
FESTA EM HONRA AO

Sagrado Coração de Jesus e Santa Catarina
Rincão dos Kroeff - Potreiro Velho – Rota do Sol

Dias 19 e 20
FESTA EM HONRA A

S. LUIZ GONZAGA, N. S. das GRAÇAS e Sto. ANTONIO
Capela da Várzea do Cedro – Rota do Sol
Procissão e Missa Solene
Churrasco e Matiné Dançante
Grande Baile à noite do dia 19 com Porca Véia e Grupo Cordiona!
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ACONTECE NOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA
DIAS 9 a 13

Programação dos Fandangos
Quinta, 10

23h

Música com o Grupo Candieiro

Sexta, 11

23h

Música com Porca Véia e Grupo Cordiona

Sábado, 12

23h

Grupo Rodeio

Programação Campeira
Quarta, 9

18h

Laço Integração

Quinta, 10

08h30

Laço Veterano – 69 anos (3 armadas)
Laço Vaqueano - 70 anos (3 armadas)
Laço Senhor - acima de 50 anos (3 armadas)
Laço Taça Cidade de Canela - eliminatória
Laço Cabanha do Parque (duplas) - eliminatória
Laço Integração (se houver tempo) - eliminatória
Oração de Ave-Maria

18h
Sexta, 11

08h30

17h30

Armadas de Abertura
 Laço Piá - até 11 anos (3 armadas)
 Laço Guri - até 14 anos (3 armadas)
 Laço Patrão (3 armadas)
 Laço Capataz (3 armadas)
 Laço Dupla de Irmãos (6 armadas)
 Laço Pai e Filho (6 armadas)
 Laço Taça Querência - quarteto (eliminatória)
Continuação Laço Cabanha do Parque e Laço Integração (se der tempo)
Abertura Oficial do Rodeio (Arena Polaco Feijó)

18h

Oração da Ave-Maria
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Gineteada - primeira eliminatória com 40 montarias (Arena Polaco Feijó)
Sábado, 12

Domingo, 13

08h30

Armadas de Abertura

09h
14h

Laço Prenda (3 armadas)
Início Laço Duplas (Encerramento das inscrições do Laço Duplas)
Eliminatória de Vaca Parada (Arena Polaco Feijó)

18h

Oração Ave Maria

08h

13h30
15h

Gineteada - segunda eliminatória com 40 montarias (Arena Polaco Feijó) e
1ª Etapa do Desafio Internacional de Gineteada (trio) na modalidade de
Gurupa, Basto Aberto e Puro Pêlo
Prova de Rédeas (Arena Polaco Feijó)
08h30: Armadas de Abertura
Prova de Chasque
Final das Modalidades de Laço, disputadas desde o dia 10, quinta-feira.
Final Laço Duplas
 Força "A" (6 armadas)
 Força "B" (5 armadas)
 Força "C" (3 e 4 armadas)
 Força "D" (1 e 2 armadas)
Final de Vaca Parada (Arena Polaco Feijó)

16h

Gineteada - semifinal com 25 montarias (Arena Polaco Feijó)
Final do Desafio Internacional de Gineteada (trio) na modalidade de
Gurupa, Basto Aberto e puro pêlo
Final da Gineteada com 5 montarias (Arena Polaco Feijó)

18h

Arriamento das Bandeiras e Oração da Ave Maria

Programação Artística
Sábado, 12

Domingo, 13

08h

Recepção e credenciamento

09h

Concursos artísticos de danças tradicionais - Modalidades Mirim e Juvenil

13h30

Concursos individuais Mirim e Juvenil: Declamação, Gaitas, Chula e
Intérpretes
Recepção e credenciamento

08h
09h

Concursos artísticos de danças tradicionais - Modalidades Adulto e
Veterano
13h30
Concursos individuais - Adulto e Veterano: Declamação, Gaitas, Chula,
Intérpretes e trova
Os concursos de Chula serão realizados após os Concursos de Danças Tradicionais no mesmo palco;
As premiações serão entregues no final do dia, conforme o encerramento das atividades.
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Ovos mexidos

Cozinhar é uma paixão!
Ovos mexidos
Hoje é uma receita simples, que serve desde o café da manhã até uma refeição
ligeira à noite ou mesmo uma entrada sofisticada em um jantar, tudo dependendo
de como se acompanha. Vejam:
3 a 4 ovos, dependendo do tamanho;
1 colher (de sopa) de manteiga;
2 colheres (de sopa) de leite;
sal e pimenta.
Obs.: Para que os ovos fiquem cremosos e com um cozimento por igual, o ideal é que sejam
feitos em banho-maria.
Quebre os ovos um a um colocando, primeiro, numa xícara. Depois de verificar a perfeição
dos ovos, coloque-os numa vasilha. Bata ligeiramente apenas para que gema e clara fiquem
bem incorporadas. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Acrescente o leite e
misture.
Em uma panelinha, já no banho-maria, derreta a manteiga e despeje os ovos, mexendo
sempre, raspando bem as laterais e o fundo. Deve ser retirado do fogo quando ainda estiver
bem cremoso.
Sugestões: Ovos com bacon: Coloque os ovos mexidos sobre fatia de pão de fôrma
levemente tostada e ao lado as fatias de bacon tostadas e secas. Aux fines herbes: No final
do cozimento, coloque ervas bem picadas (salsinha, cebolinha, cerefólio, orégano, etc.).
Ovos mistos: No final do cozimento, acrescente cubinhos de presunto, queijo e tomate. Ovos
com caviar: Depois de preparado, coloque os ovos sobre torrada e por cima uma colherada
de caviar. Uma boa apresentação é servir duas torradas. Sobre uma, ovos com caviar de
esturjão e, sobre a outra, ovas de salmão.
Rendimento: Para duas pessoas.
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Conheça também!
Rota Romântica
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.

Produzimos
no Sítio

Conheça a revista da Rota Romântica, clique aqui

. 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

