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Anul 2015 este, conform zodiacului chinezesc, anul Caprei de Lemn. Aceastã guvernatoare sociabilã, dar capricioasã,
pregăteşte, pentru fiecare dintre noi, o mulțime de trăiri şi evenimente noi. Dorinţa de schimbare, schimbarea modului
de viaþã, regândirea valorilor vechi  aceasta perioadã va deveni o nouã paginã în cronica vieþii multor persoane.
Se vor petrece, în general, schimbãri pozitive. Va exista o tendinþã ridicatã spre schimbarea locului de muncã ºi a
tipului de activitate. Persoanele, care presteazã muncã fizica grea, vor cãuta sã se implice întro activitate mai uºoara,
în domeniul muncii intelectuale.
La atâtea veºti bune reziºti cu greu fãrã o pregãtire în prealabil. Aºa cã vino sã sãrbãtoreºti anticipat!
Vino la Revelion ºi întâmpinã Capra!

Ora 21.00 – Prezentarea la locație pentru felicitările și urările de bine ce
trebuiesc adresate comesenilor în prag de schimbare.
Aperitiv Se atacã în ordine brânzeturile, rulada de pui, pastrama de
porc, șoricul, gușa tradițională, toba de casă şi slăninuța. Cui nui place
ordinea de bãtaie o poate lua ºi schimba.
Ora 22.30 – Gustarea caldă – șuvițe piept de pui, caltaboși, ficăței în
bacon, crochete de carne, rondele de ceapã.
Ora 23.30  În aºteptarea momentului în care va apãrea anul cu Capra,
putem sã ne încumetãm la:
 Salatã de boeuf,
 Salatã de Atelier, Greceascã, Asortatã,
 Sărmăluțe moldovenești,
 Fripturi la cuptor și diverse grătare,
 Cârnãciori de Atelier,
 Garnituri diverse – Cartofi la cuptor. Cartofi prăjiți sau ciupercuțe la
grãtar,
 Prăjituri, crănțănele și fructe proaspete.
Dacă ați supravieţuit întâlnirii cu Capra, Atelierul de Bere vă pune la dispoziţie elementele necesare pentru o
completã dresare a ei ºi o precisã manipulare a schimbãrilor care ne aºteaptã ºi anume:
 100 ml de whisky, lichid de dresaj,
 100 ml de lichior, substanþã de amorþire,
 Vinul casei – alb sau roșu – la discreție,
 Berea casei & palincă – la indiscreție,
 Apã, suc, sifon ... dupã puteri,
 Cafele și șampanie … lichide necesare pentru o predicţie clară a schimbărilor ce ne aşteaptă.
Cu grijã, sã nu sãriþi Capra!
Dimineața, pe 1 Ianuarie 2015, odatã domesticitã, celebra Caprã ne aºteaptã Ciorba de Potroace a Atelierului de
Bere. Ea poate fi consumatã dacã e nevoie ºi cu ajutorul unei pâlnii în sunet de talangã.
Muzica va fi asiguratã de D.J. Costel, ales din motivul cã nu îi este fricã de capre.

PREȚ: 199 LEI/PERSOANĂ

