
 

           KREIMERIE DE MONJDAGRIDDERS  
 

 "Da toetert da  't wiltj " 
  

                  Oos Lees : " Oe pisser oe stasjer " 

    

        PRAAISJLAAISJT 
  

                    GREUT ONDERSKAAITJ 
 

         SERJEEZE PRAAIZJEN       STRONTPRAAIZJEN  
 

Kreim-a-la-glas (ve te lekken): 
  

 ves onderskaaitj  
  * nen toeter va ladoeter ..... 20 koppen 
  * ladoeter zennen toeter .... op oanvroag 
       ba Victoire 
  * op e stoksken ................ 15 kalisjen 
  * op een gallet .................. klet marieèt 
     

Bevroezen kreim (ve te zoigen) : 
  

 ves onderskaaitj  
  * alle smoaken .................. 5 loeters den bol 
  * aisjblokskes .................... verniet ba Albert 
 

Specioale Kreim (ve te lepelen) : 
  

 ves onderskaaitj   
  * kinjerkoepken ................ 10 snoaren 
  * in a potteken .................. memmen gieen 
  * banana - split ................. angt af van de  
                                           split 
  * koep-a-la-jatte ................. in solden 
  * ne karnavalstrontk ........... 111 knotsen 
  * koep me jeirbezen ............ veel jeir, 
         waineg bees 
 

 Rooze Kreim ................... alle monjen iene kieer 
 Chocolatte Kreim : 
 

 ves onderskaaitj 
   * ves ......................... skaatj em zelf 
   * dreug ...................... oitj de broek gekrabt 
   * me schilferkes ......... memmen gieene  
                                     krabber 
 (meeg dem nie, .... dauft'n der weer in )  
 Griene Kreim .................3 kie rond de keire 
          leupen 
 Kreim me brokken .......... dausjendag noa  
                                     karnaval 
 Milk Zjeek  ................... angt af van de kleer 
 Een baulleken kout .......... 1 antoineken 
 Toeter verkieerd ............ ’t kaun geberen 

 
 
 
  Specioal oanbod : 
 Kupte in greute oeveelaijd ...... 
    ve niet een skeut van oazen afanger 
 
 

  VE TE GARNIEREN : 
 

Slagh-reum (witgekapt) ................ vrieet veel  Stront van de moasjekes : 
Sauzen :         ves onderskaaitj 
 

 ves onderskaait       * stront allieen ............ 5 kalisjen per toereken 
  * weirme sauzen        * a moasjeken allieen ... memmen gieen 
 - kezzesap .................... 25 zlotys    * gekleerd .................. van taijd 
 - memmesap ................. ves van de mojer        
  * kou sauzen      Saroepen :   

 - ves geperst froaitsap .... 10 skellen    * proaimesap ............... moeie zelf veu zergen. 
   me keirrekes        * kollie van aanbeien ... 30 dollars den tros 
 
  SPECIALITAITEN VAN 'T HUISJ : 
 

 
 Koep fido   : een serieeze koip overgoeten me sjampanje 
 Lukie Toeter : (komt) klaar terwijl U winkelt 
 Koep Prince Charles : ne parfait van bellebaulen geserveerd op eug ielen 
 Koep Willy Maison : vriee okkosje, gesimonniseerd met pralinekes (profiteert er van ) 
 Big karrot : ne greute witten op ne staiven toeter gegarnierd me kaffeebeunen 
 Koep Jakie Bie : assortiment van woateraisj op smoak gebrogt me ooievaarstrontjes 
 Rikkie Teddy :Bieërekreim opgeviltjd me pis-staggen deerdrongen me laut woater 
 Koppeken BolGie : Gesplinjterd aisj geserveerd op een auten lepelken 
 

 
verboejen op den oepenboare weg te smaaitjen 

 
 

 


