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Návod k pití bez polití
luettjelage de

do

Položte nejprve všech pět prstů na sklenici s
pivem. U horního okraje nechte mezeru asi na
šířku prstu.

Národní nápoj z Hannoveru
Jako dárek nebo malá pozornost

Dávejte při nalévání pozor na kalibrační značku (“čárku”). Nenalévejte obzvlášť
sklenku na tvrdý alkohol příliš plnou, protože jinak se polijete.

(Funguje to a je jedno, jak velké nebo malé vaše prsty jsou.)
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Typické z Hannoveru

Teď prostředníček vytáhnout dopředu – všechny
ostatní prsty zůstanou zatím na sklence !

1 Lüttje Lage čokoláda
1 balíček sušenek Leibniz Keks
1 balíček Hannover kávy
2 x sada skleniček
1 x 0,5 l Lüttje Lage pivo 3%
1 x 0,1 l kořalka 32%alc.vol.

Dejte si štamprli mezi prostředníček a prsteníček.
Prsteníček je mezi dvěma sklenkami, u dolní části skleničku.

Nasměrujte štamprli tak, aby ležela asi 5 mm
nad sklenicí s pivem.
Prsteníčkem tiskněte štamprli proti sklenici na
pivo!
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Postavte se rovně!

Sady pro páry

2 x sada skleniček
1 x 0,5 l Lüttje Lage pivo 3%
1 x 0,1 l kořalka 32%alc.vol.

(Důležité: nepředklánějte se ze strachu, že se polijete dopředu. Pokud se nakloníte dopředu, tak se polijete v každém případě!)

LÜTTJE LAGE ČOKOLÁDA
ZLATO a STŘÍBRO při
International Chocolate Awards
jako „nejlepší plněná čokoláda
v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku“

Mléčná a jemně hořká čokoláda, 100 g
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Hier knicken / složit sem

Čokoláda se potkává s pivem a žitnou Vynikající s
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např.

(důležité: sklenky se musí srazit!)

Pijte:
- přesně naproti štamprli
- plynule, ale ne zbrkle!
- hlavu nahoru a koukat se do nebe příp. na
strop.
Důležité: nenaklánějte sklenku jako při “pití vína nebo piva”, nýbrž “zakloňte hlavu
do týla”.

PROST !

(Na zdraví!)

tento návod najdete i jako video:

www.luettjeLage.com/tutorial
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