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Gebruiksaanwijzing om mors-vrij drinken
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Houd vervolgens het bierglas vast met alle vijf de
vingers. Laat een vingerbreedte vrij bij de bovenrand.

Het nationale drankje van Hannover

Als geschenk of souvenir

Let op het afschenk streepje van het borrelglaasje. Schenk het borrelglaasje niet te
vol, omdat het dan makkelijk over de rand loopt.

(Dit werkt, of uw vingers nou groot of klein zijn).
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De middelvinger loslaten van het bierglas. Alle andere vingers blijven aan het bierglas!

Typisch Hannover
1 Lüttje Lage chocolade
1 Pak Leibniz koekjes
1 Pak Hannover koffie
2 x Glazen sets
1 x 0,5 l Lüttje Lage bier 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

Zet nu het borrelglaasje tussen middelvinger en
ringvinger.
De ringvinger zit nu tussen de twee glazen in en rust op de voet van het borrelglaasje.

Manouvreer het borrelglaasje zo dat het ongeveer
5 mm over de rand van het bierglas steekt.
Met de ringvinger roteert u het borrelglaasje ferm
tegen het bierglas aan!
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(belangrijk: beide glazen moeten elkaar aanraken)

Set voor twee

Sta recht op!

2 x Glazen sets
1 x 0,5 l Lüttje Lage bier 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

Lüttje Lage chocolade
Winnaar van de GOUDEN en ZILVEREN
International Chocolade Award als
“beste gevulde chocolade in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland“

Melk- of pure chocolade, 100 g
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Hier knicken / Vouw hier

Chocolade ontmoet bier en schnapps
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(belangrijk: niet naar voren buigen, uit angst om te morsen. Als u naar voren buigt,
wordt er vrijwel zeker gemorst)

Vervolgens drinkt u:
- Uit het bierglas, aan exact de andere kant van
waar het borrelglaasje zich bevind.
- Relatief snel, maar niet gehaast!
- Hoofd naar achter en kijk naar de hemel of naar
het plafond.

Belangrijk: niet alleen het bierglas naar achteren kieperen, maar daadwerkelijk met het
hoofd naar achteren meedraaien .

PROOST !
Deze uitleg kan ook in een video bekeken worden:

www.luettje-Lage.de/Anleitung
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