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Vrolijke starterVrolijke starterVrolijke starterVrolijke starter ~ De Dijk    

    
Verrassing van de kokVerrassing van de kokVerrassing van de kokVerrassing van de kok ~ Don Voogt 

  
                SSSStamppot van nostalgietamppot van nostalgietamppot van nostalgietamppot van nostalgie ~ ABBA 

    
Hollandse pot met vergeten groentenHollandse pot met vergeten groentenHollandse pot met vergeten groentenHollandse pot met vergeten groenten    

Diversen Nederlands  
 

Het jachtseizoen is geopendHet jachtseizoen is geopendHet jachtseizoen is geopendHet jachtseizoen is geopend ~ Paul Simon        
    

Hoeveel smaken kunt Hoeveel smaken kunt Hoeveel smaken kunt Hoeveel smaken kunt u herkennenu herkennenu herkennenu herkennen? ~ Beatles 
    

Adembenemend lekkerAdembenemend lekkerAdembenemend lekkerAdembenemend lekker ~ Queen    
                   

Voor fijnproeversVoor fijnproeversVoor fijnproeversVoor fijnproevers ~ Bende van Vier    
                                                                                

Nieuw op de kaartNieuw op de kaartNieuw op de kaartNieuw op de kaart    ~ Jason Mraz    
    

Uit grootmoeders keukenUit grootmoeders keukenUit grootmoeders keukenUit grootmoeders keuken ~ Wim Sonneveld    
    

Fruti di mareFruti di mareFruti di mareFruti di mare    ~ ~ ~ ~ Jamie Cullum    
    

                                                        Sauerkraut meSauerkraut meSauerkraut meSauerkraut met bratwurstt bratwurstt bratwurstt bratwurst ~ Maladiva    
    
    
    
    

    
    
    
    

Stevige kostStevige kostStevige kostStevige kost ~ Zapp Mama    
    

    Een energizer met pitEen energizer met pitEen energizer met pitEen energizer met pit ~ Frederique Spigt    
    

Speciaal voor de damesSpeciaal voor de damesSpeciaal voor de damesSpeciaal voor de dames ~ Pointer Sisters    
    

Spreekt voor zichSpreekt voor zichSpreekt voor zichSpreekt voor zich    ~ Bram vermeulen    
    

Broodje gezondBroodje gezondBroodje gezondBroodje gezond ~ Michael Bublé    
    

    Toch nog een vleugje liefde?Toch nog een vleugje liefde?Toch nog een vleugje liefde?Toch nog een vleugje liefde? ~ Mika    
    

    HemelseHemelseHemelseHemelse    moddermoddermoddermodder~ Zwaan en Theo    
    

Laat u verrassenLaat u verrassenLaat u verrassenLaat u verrassen ~ Keuze van de kok    
    

Daghap ~ Daghap ~ Daghap ~ Daghap ~ Dagklap 
    

Achterhoeks wentelteefjeAchterhoeks wentelteefjeAchterhoeks wentelteefjeAchterhoeks wentelteefje ~ Cindy Lauper    
    

Grand DessertGrand DessertGrand DessertGrand Dessert ~ Sunshine 
 

 
Smaakt dit naar meer? 

Nieuwe gerechten  op 2 en 3 november 2013 
Musiater Zevenaar 

www.whateverhappens.nl 


