.

Velbekomme
Mel.: Jeg er havren....

Mel.: Vi skal gå hånd i hånd....

Kære gæster her på denne dag
I en Velkomst får om hjertesag,
vi har længe glædet os hertil,
håber I Jer alle hygge vil.

Til vor fest her i dag skal vor middag sluttes a',
hver en gæst nu er glad, og I har vel nydt vor mad ?
Vi er glade for alt, som I bragte i dag,
for humøret en TAK skal I ha'.
Vi til drenge og pi'r Velbekomme alle si'r,
og til kaffe og dans skal I alle kaste glans,
for hver gave vi fik skal der lyde en TAK,
de skal pynte i gårdens gemak.

Her på gården er I draget ud,
kom fra nær og fjern på vores bud,
her vi bringer dejlig mad og vin,
lad os få en stemning sjov og fin.

LILLY OG
JOHANs
Sølvbryllup

Glad for dagen er vi begge to,
mindet skal i vores hjerter bo,
nok en Velkomst bringer vi Jer her,
fest for os på frydefuld manér.

Kære gæster, vi tror, I har hygget Jer ved bord,
der var snak, der var grin, der var stemning sjov og fin,
for med gæster som Jer, er en fest ingen sag,
den vil stå i vor tanker hver dag.
Til en munter akkord vi om lidt vil svede hårdt,
for til sang og til spil vi en dans os snuppe vil,
nu som gæst hver og én, ta' og fat Jeres glas,
TAK for alt med en SKÅL er på plads.

Lilly og Johan

Lilly og Johan

Forret: Kold agurke/basilikumsuppe
Bagt torsk m/persille - Bagt laks m/lime og citron
Krydderurtesalat

Menu

Hovedret: Krondyr/Sommerbuk.
Portvinsky m/svampesauce.
Nye kartofler m/løvstikke, nye gulerødder/springløg.
Rabarberkompot.
Dessert: Chokoladekage - Rabarbersorbet
Brombær i sukker + Amoretto

15. Juni 2019

Kaffe m/kransekage cognac/likør

.

Natmad: Ost- og pølsebord

Musik til festen
leveres af
Jesper fra Rungsted

