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INSTRUCȚIUNI DESPRE CUM SĂ BEI
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Luați paharul de bere în mână și așezați-vă toate
degetele pe el.
Lăsați loc de un deget în partea superioară a paharului.

HANNOVER BĂUTURĂ NAȚIONALĂ

Ca prezent i pentru urm toarea dvs. parte

Când turnați băutura în pahar ﬁți atenți la limita de umplere indicată pe
pahar. Nu puneți prea multă băutură în pahare (în special în paharul de
schnapps) ca să nu o vărsați.
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(tehnica funcționează indiferent de mărimea degetelor dumneavoastră).

Tipic Hannover
Suvenir

Luați degetul mijlociu de pe pahar.
(Toate celelalte degete rămân pe pahar)

1 Lüttje Lage Ciocolat
1 Box Leibniz Biscuit
1 Paket Hannover Cafea
2 x Set de sticl
1 x 0,5 l Lüttje Lage Bere 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

Puneți paharul de schnapps între degetul mijlociu și inelar.
Inelarul este între cele două pahare și e deasupra tălpii/fundului piciorului
paharului de schnapps.

Acum ajustați paharul de schnapps să fie cu 5
mm deasupra paharului de bere.
Folosiți inelarul să împingeți piciorul paharului
de schnapps până când acesta atinge gura paharului de bere!
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(Important: cele două pahare trebuie să se atingă pentru ca schnapps-ul
să curgă din paharul de schnapps în paharul de bere)

Set de cuplu
pentru doi
2 x Set de sticlă
1 x 0,5 l Lüttje Lage Bere 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

Stați drept în picioare

(Important: nu vă aplecați în față de teamă că veți vărsa băuturile din pahare)
!

- permițând schnapps-ului să curgă direct în paharul de bere permițând schnapps-ului să curgă direct în paharul

Lüttje Lage Ciocolat
A fost acordat GOLD i SILVER de c tre
International Chocolate Awards decât
„Cel mai bun ciocolat umplut în
Germania, Austria i Elve ia“
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ciocolata cu lapte sau ciocolat neagr , 100 g

Luettjelage.com

Hier knicken / pliază aici

Ciocolat Bere întâlne te i Schnapps
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de bere.

- Beți repede, dar nu în grabă!
- Țineți capul sus și, când începeți să beți, ridicațivă privirea spre cer/tavan.
Important: nu înclinați paharele așa cum ați face când beți bere sau vin, ci lăsați-vă
capul pe spate!
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