Menu
Velkomst

Kir Royale - mousserende vin

Forret

Unghane som terrin med svampe, Estragonmayo, bøgehatte, jordskokkechips, brøndkarse

Hovedret

Helstegt oksemørbrad, braiseret kæbe i souffle
med sherry, saltbagte kartofler, sauce bordelaise

Aftenfest
Sange og menu

Drikkevarer ad libitum Hvid Rosedale Ridge, Chardonnay, Australien
Under middagen
Rød: Rosedale Ridge, Shiraz/Merlot, Australien
Øl og vand kan fås under middagen

Dessert
Hertil

Vanilje Panna cotta, bær, gelé, Daim-iskugle,
honningslør, hvid chokolade.
Dessertvin: S. Giorgio, Moscato d’Asti, Italien

Kaffe/te

Kaffe/te med hjemmelavet sødt

Fri baren

Hele aftenen med øl, vand, vin og bowle.
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Kong Kristian stod ved højen mast
Tekst: Johannes Ewald, 1779
Melodi: Fr. Kuhlau, efter ældre melodi
Kong Kristian stod ved højen mast
i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
at gotens hjælm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
hvo står for Danmarks Kristian,
hvo står for Danmarks Kristian, i kamp?

Der er ingenting, der maner
Tekst: Axel Juel, 1916
Melodi: Georg Rygaard, 1917

Der er ingenting, der maner,
som et flag, der går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op –
og det vajer under saling
som en flammende befaling,
å men også som en hvisken
om det største, som vi ved:
Ikke din og ikke min
men hele folkets evighed!
Det har vajet for de slægter,
hvorved vi og vort blev til,
over fredens milde toner,
over kampens vilde spil.
Det var forrest, når de sejred,
det var med dem, når de fejred,
langt fra hjemmet, hjemmets fester –
det var råbet, når de stred,
og det sidste suk i bølgen,
når det stolte skib gik ned – –

Den dansk sang

Tekst: Kai Hoffmann, 1924
Melodi: Carl Nielsen, 1926
Den danske sang er en ung blond pige
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang når den dybest
klinger,
har klang af klokke, af sværd og skjold.
I mod os bruser på brede vinger
en saga tone fra hedenold.
Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,
de tvende klange af blidt og hårdt,
skal sangen rumme for ret at melde
om, hvad der inderst er os og vort.
Og tider skifter, og sæder mildnes,
men kunst og kamp kræver stadig stål,
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes
det flammer hedest i Bjarkemål.
Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergalen,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad,
fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig ung og glad.

Derfor blotter vi vort hoved,
hver gang flaget går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op.
Det er vore drømmes tolk,
det er både land og folk – –
Lad dit hvide kors forkynde
for hver fremmed havn og red
– omend hele verden strides –
jeg er Danmark, jeg er fred!
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Det kønneste land er Fyn
Tekst og melodi: Ole Heyde
Da jeg her til verden kom
lå jeg lidt og så mig om
Så en eng, en skov, en ager
så min mor var fynsk og fager.
Sid´n har jeg altid syn´s
det kønneste land er Fyns.
På den kønne ø jeg havned´
føltes det som man var savned´
Nogen kyssed´, krammed´ mig,
mor var blød, hun ammed´ mig.
Sid´n har jeg altid syn´s
det kønneste folk er Fyns.
Sidenhen jeg kom i skole
og fik lært min ´Ole Bole´
Rigsmål skal vi alle tale
lærte fremmedord som gale.
Sid´n har jeg altid syn´s
det kønneste sprog er Fyns
Koret sang Carl Nielsen klang,
"Den milde dag er lys og lang"
Blandt sopranerne jeg så
et par øjne himmelblå
Sid´n har jeg altid syn´s
Den kønneste himmel er Fyns
Da vi gik til dansebal
fulgte vi naturens kald
Nattergalen sang den nat:
"Natten er vor egen", skat.
Sid´n har jeg altid syn´s
de kønneste nætter er Fyns.
Fyn det er så mildt et land
alle smiler, hvis de kan
Lykken den er værd at søge
blandt de lyse, fynske bøge.
Jeg har jo altid syn´s
det kønneste land er Fyns.
Lad os alle vær´ lidt synske
lad os værne om det fynske.
I en tid, hvor alt skal prøves
må det ikke fra os røves
Jeg har jo altid syn´s
det kønneste land er Fyns

