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Ingang 

Geniet van vlees en vis 
van gerstenat en wijn: 
wie dwaas aan tafel is, 
kan nergens wijs in zijn. 



Crème Agnes Sorel 

£ij stond niet aan de martelpaal 
noch in de Tweede Kamer, 
maar wist in Karel's arm gevleid 
zich voor 's lands heil bekwamer. 
Hiermee is weer eens aangetoond, 
dat liefdesspel de moeite loont. 



Aperitief 

Gij die de proef van zoveel jaren 
met glans en glorie hebt doorstaan, 
kunt nu op zorgeloze voeten 
en inspraakloos ten feestdis gaan. 

Verheugt u naar de wijze woorden 
van een geleerd en eerzaam man, 
die volheid dat in een droog lichaam 
de beste ziel niet leven kan. 



Oxtail Clair 

De staart zit meestal aan het eind 
en in de punt deszelfs kan steken 
niet zelden het bekend venijn 
of om in klaarder taal te spreken: 
de winst die men normaliter 
verwachten zou in goede jaren 
wordt aan het eind fiskaliter 
zo vaak een knoop van duivelsgaren. 

Troost u dus met de ossestaart, 
die onvermengde vreugde baart. 



Kangeroestaartbouillon 

Een kangeroe, ach een kangeroe 
is meer dan een brave Hollandse koe: 

Hij laat zich goedmoedig om der wille 
van een lekker hapje geheel en al villen. 

Posthuum streelt hij met zijn tedere staart 
de verwendste tong op een wenk van de waard. 

En waaraan met de ware grootmoedigheid kent: 
in zijn eigen buidel steekt hij geen cent. 

Een kangeroe, ach een kangeroe 
is meer dan een brave Hollandse koe. 



Kreeft d l'armoricain 

Een Amerikaanse gastvrouw 
stond eens in dubio 
hoe zij een kreeft zou koken 
en vroeg het haar alzo. 

De kreeft zei zonder blozen 
(want dat kwam later wel): 
op Armoricaanse wijze 
maar liever niet te snel. 



Frivolités tout Paris 

Burologisch is het heden 
zo gevuld met zwarigheden, 
dat men licht raakt van de wijs. 
Daarom, vrienden, sterkt uw leden 
met een bord luchthartigheden 
uit de stad van Sint Denijs, 
die - in zeer grijs verleden -
't hoofd verloor en dus met reden 
koos voor Tilburg en Parijs. 



Filet Mignon de Boeuf aux Champignons 
met accompagnement van Vieilles Voütes 1955 

In runderhaas vertrapt het rund 
uw droom analfabetisch, 
maar in filet mignon vermomd 
stemt het u zeer poëtisch. 
Misschien kunt gij in vieilles voütes 
het rund als een mooi meisje groeten. 



Houtsnep met compote 

Al klinkt het in uw oor 
als een misplaatste grap, 
van het Latijn naar 't Frans: 
compost, compote 
is maar één stap. 

Niet anders is 't gesteld 
met houtsnep en houtsnip, 
nochtans proeft zelfs een kind 
het klankverschil 
op tong en lip. 

En hebt g'er moeite mee, 
zo moet gij maar bedenken: 
bij houtsnip drinkt men thee, 
houtsnep verplicht 
een goede wijn te schenken. 



Poulet de Grain Roti 
besproeid met Clos de l'Angelus St. Emilion 1952 

Een kip die als een engel vliegen wil, 
vergist zich evenzeer 
als engelen die zich wagen in 
het kulinair verkeer. 

Want ieder past de eigen plaats, 
die hem gegeven wordt: 
de engelen in hoger sfeer, 
de kippen op ons bord. 



Croustade de ris de veau a la Toulouse 

Een mestkalf in de buurt van Vught 
had aan zijn soortgenoten lucht 
en ging bij zekere Bossche heren 
de goede omgangsvormen leren. 

Ocharm, ze gaven slechts een knikje 
ter willen van zijn zwezerikje. 



Polonaise aux cérises 

Soms maken wij elkander 
een Poolse landdag klaar 
waar elk zijn eigen kersen 
roemt als de beste waar. 

Hetgeen tot droef gevolg heeft, 
dat niemands woord beklijft 
en 't mensdom met de peren 
(gebakken) zitten blijft. 

Pronkt bij dees polonaise 
niet met uw eigen fraises: 
aan andermans cérises 
zult gij niet veel verliezen. 



Glacé Fantaisie 

Glacé Fantaisie, wat vloeit mij aan: 
uw schedelveld is koeler maan 
en alle vruchten blozen. 
De woorden die mijn hart niet vond 
liggen bedolven in de grond 
van room en abrikozen. 



Uitgang 

Men keert naar huis met weemoed om 
't voorbijgaan van de dingen, 
maar ergens (op het Reitseplein ?) 
gaat al een vogel zingen, 
wie weet een nieuw refrein. 



Soufflée Glacée Champenoise 

£o kort als de soufflée 
uw oog en tong kan strelen, 
betovert vaak uw woord 
het oor der kliëntele. 
Prospekt, het is een aardig ding, 
maar wanneer zegt de kassa: Ping? 


