OHJEET JUOMISELLE

Lüttje Lage
do

Kun kaadat nestettä, seuraa tarkasti mitattua linjaa. Älä kaada liikaa nestettä laseihin
(varsinkaan snapsilasiin), muuten juoma
läikkyy.

Ota olutlasi käteesi ja pidä kaikki
sormet kiinni lasissa.
Jätä n. sormen levyinen tila lasin
yläosaan.
(Tämä toimii riippumatta siitä, kuinka suuret
tai pienet sormesi ovat).

Irrota keskimmäinen sormesi
lasista.
(Muut sormet pysyvät edelleen kiinni lasissa)

Aseta snapsi-/shottilasi keskimmäisen sormesi ja sitä ympäröivien sormien väliin.
Ympäröivät sormet jäävät kahden lasin väliin
ja pikkusormi tukee snapsi-/shottilasin pohjaa.

Nyt aseta snapsilasi n. 5 mm
olutlasin yläpuolelle.
Käytä keskimmäistä sormeasi
työntääksesi snapsilasin vartta
siten, että lasin reuna koskettaa
olutlasia!
(HUOM. Lasien täytyy koskettaa toisiaan
siten, että snapsi pääsee valumaan snapsilasista olutlasiin)
Seiso suorana!
(HUOM. Älä nojaa
eteenpäin siinä pelossa, että läikyttäisit juomia!)

Idea, valokuvat, teksti (c) luettje-lage.de

- Juo tarkasti lasit siten vastakkain, että olutlasi on alapuolella
ja snapsilasi sen yläpuolella mah-

dollistaen snapsin valumisen yhtäaikaisesti
suoraan olutlasiin

- Juo vauhdilla mutta älä hätäillen!
- Pidä pää pystyssä juodessasi,
katsele taivaalle / kattoon.
HUOM. Älä kallista laseja kuten viiniä tai
oluttuoppia juodessasi, vaan taivuta päätäsi
taaksepäin sen sijaan!!

PROST ! (KIPPIS!)
Ks. tämä ohje opetusvideolta:

www.luettje-Lage.de/tutorial
facebook.com/luettjelage.de
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Lüttje Lage

Hannoverin kansallisjuoma

Läsnäolo ja seuraava puolueesi
Tyypillinen
Hannover
TOP
Matkamuisto
1 Lüttje Lage Suklaa
1 Suklaa Leibniz Keksit
1 Paketti Hannover Kahvia
2 x Lasisarja
1 x 0,5 l Lüttje Lage Olut 3%
1 x 0,1 l Snapsi 32%

Kaikki sarjat tulevat valintasi mukaan
Luettje Lage Olut: Gilde, Hanöversch
tai Herrenhäuser
Parit asetettu kahteen

2 x Lassiarja
1 x 0,5 l Lüttje Lage Olut 3%
1 x 0,1 l Snapsi 32%

Lüttje Lage
Suklaa
Suklaa
Täyttää olut ja silakat
Palkinto GOLD ja SILVER by
International Chocolate Awards as
„Parhaiten täytetty suklaa Saksassa,
Itävalta ja Sveitsi“
Maito- tai tumma suklaa, 100 g
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