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INFORMATIVO DO 
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA 

São Francisco de Paula – Serra Gaúcha 

Outubro 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.sitioaguadarainha.com.br 

Tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879)  

e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br ou clique aqui 

AS CAMAS TÊM LENÇÓIS TÉRMICOS 
O aquecimento é elétrico e regulável. Liga-se antes na temperatura máxima para uma cama bem 

quentinha ao deitar, e depois pode-se reduzir ou desligar para um sono confortável. 

 

 

São Francisco de Paula 
é sossego junto à natureza 

Outubro  
25ª Exposição Feira Agropecuária e  

6ª Feira de Rústicos 

Dias 20 a 23  

 

Associação Rural de  

São Francico de Paula 

(54)32441207 

 

Parque de Exposições  

Davenir Peixoto Gomes 

 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html
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Grupo Lazer dos Sábios 

 

O Grupo reúne pessoas da terceira idade da comunidade de S Francisco de Paula para atividades de 

lazer, integração com outros grupos das cidades vizinhas e ações de caráter social e comunitário.  

Pelo menos uma vez por mês acontece uma domingueira dançante com significativa participação de 

pessoas de outras cidades que fretam ônibus para aqui se divertir. 

 Todos são benvindos e novas amizades são feitas a cada reunião. 

Se desejar, venha passar o fim-de-semana e aproveite o domingo do almoço do aniversário do Grupo 

que com certeza terminará  em animado baile. 

Dia 09 - Almoço de Aniversário  

Local: Sociedade Cruzeiro 

Helena (54) 3244 1678 

 

  

Tem na cidade 
 

 

CASA DE CHÁ DA  

LIVRARIA MIRAGEM 

(comida vegetariana) 

O cardápio é desenvolvido por pessoas que adotam esta forma de alimentação como 
opção saudável de harmonia das naturezas dos seres humanos e dos animais. 

Aberto para almoço com refeições leves e para lanches no horário da tarde e fins-de-
semana. 

Os pratos de massas utilizam as massas caseiras que produzimos em nosso Sítio. 
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minicozinha dos chalés 

Cozinhar é uma paixão! 
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ARROZ DE PATO COM PINHÃO 

 2 xícaras de arroz cozido; 

 200g de pato assado e desfiado (se quiser, varie com frango, pode ser desses assados de 

padaria, deve ficar muito bom também);  

 1 dente de alho;  

 1 maço de couve picada;  

 1 pedaço de 10 cm de linguiça de sua preferência;  

 2 colheres (de sopa) de shoyo;  

 meio quilo de pinhão cozido, descascado e picado com faca; 

 salsinha a gosto.  

Numa caçarola quente coloque a linguiça picada e o dente de alho picado, refogue bem e 
acrescente a couve; 

Acrescente o pato desfiado, o pinhao, a couve e o shoyu.  

Junte o arroz, misture bem. 

Decore com a salsinha picada e sirva quente. 
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. Ravioles com recheios de: 
  - bacalhau e queijo gruyère, 
  - ricota com nozes, 
  - carne com espinafre, 
  - abóbora (tortéi) 
. Capelletti (e o caldo para a sopa) 
. Spaghetti, Tagliarin e outras massas 
. Queijo tipo serrano 
. Manteiga fresca ou com ervas 

Em Porto Alegre, peça-nos, que 
providenciamos a entrega em: 
 Higienópolis,  
 Auxiliadora,  
 Moinhos,  
 Três Figueiras,  
 Floresta 

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. 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html


Página 4 de 4 
 

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 

 


