De bediening is ondeskundlg

Deelname op eigen risico
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VOLGORDE DER SPIJZEN
die worden opgebracht bij de maaltijd ter gelegenheid van de registratie
van het huwelijk van
BINNERT HELDRING
en

HENNY KLOK

op 20 october 1972 in de zaal van het Hinckaerts-huis, Oude Kijk
in 't Jatstraat 6 te Groningen, zijnde dit heden het adres van den
bruidegom en in futur. van het bruidspaar, met respect voor Mevrouw
C. D. Heldring-Star Numan, grootmoeder des bruidegoms, die met
innemende welwillendheid bij voortduring gastvrijheid verleent aan
velen en thans met bezorgde vriendelijkheid deze geweldige bende,
veroorzaakt door reeds eerder genoemd huwelijk, vóór, tijdens en
na deze maaltijd in haar huis ioelaat.
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1.
2.

Racahout van garnalen in deegdoosjes
(doosje mee opeten) (met mes en vork).
Soep (Nederlands in dezen voor: ,,bouillon")
U wordt verzocht het aangereikte vocht naar uw smaak
in te richten tot een genietbaar geheel met behulp van de
inhoud van de schaaltjes ter tafel aanwezig (tomaat, prei,
peterselie, paprika-moes en wat u maar verder ziet). De
bijgevoegde opgewarmde boterhammen kunt u met boter
bestrijken en tegelijk met de eigengemaakte soep opeten.

3. Hoofdgerecht:

Fieserve de St. Pères, Druivensap

Eerste aanbieding:
Kalfsgehakt in pepersaus
Voor de voedzaamheid worden rijst en gebakken aardappelen
bijgevoegd en voor de kleur: doppers met peterselie.
De sla stond al op tafel.
Tweede aanbieding:

(U moet maar zien of u nog trek hebt).
(Hier is minder van gemaakt dan van de eerste aanbieding,
dus zuinig aan).
Gestoofd rundvlees in champignonsaus, daarbij uiteraard:
Rijst (dat hebben we nog over van de vorige aanbieding) en
Pommes frites (dat zijn de gebakken aardappelen van daareven
en thans door het frituurvet gehaald).
En voor de broodnodige variatie:
Ananas in blokjes.
PAUZE
(vervolg)

4.

Pudding met room: een compositie van internatÍonafe allure.
Het recept stamt uit Denemarken.
Het opgestijfde bessennat komt uit Aduarderzijl en de room
ie van de koe van de Heer Maatjes. Aardig nog te vermelden:
De Denen eten dit elke zondag en de koe heeft er nog
nooit van gehoord.

5.

Koffie met
EINDE

Voorzién van axtra drukíouten.
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De kok ook.

