Den store Menu.
Et par kommer ind på en kro, hvor krofatter vil servere en menu for dem.

KROFATTER:
Kunne jeg friste med noget at spise.
WILLIAM:
Vi vil gerne have 1 bord til 2.
KROFATTER:
Så gerne. Lad mig se, lad mig se. Mon der er ledige borde? Ja, her er et ledigt bord.
FELICIA:
Mange tak.
KROFATTER (giver dem menukort):
Og hvad ønsker I så?
WILLIAM:
Lad mig se… to mater med dister.
KROFATTER:
To mater med … to mater to hver?
WILLIAM:
Nej to mater to mig.
KROFATTER:
Så gerne. Hvad ønsker De så?

FELICIA:
Jeg tar tar.
KROFATTER:
Tatar. Skal det være med æggeblomme?

FELICIA:
Man kan ække hvide om man ække skald lade æggeblommen være.
KROFATTER:
Hvorfor?
FELICIA:
Man kan ække hvide om ække blommen er dårlig.
KROFATTER:
Det er den ække. Den er pasteuriseret.
FELICIA:
Nå ja, jeg tror nu jeg tar tar, men ække blomme.
KROFATTER:
Ja, så siger vi det. En mellemret?
WILLIAM:
Tortilla.
KROFATTER:
To-tilla… en til hver?
WILLIAM:
To til Ja tak.
KROFATTER:
Det er noteret. Og hovedret?
WILLIAM:
En-tre-ko. (entrecote)

KROFATTER:
En eller tre ko?

WILLIAM:
En tre ko.
KROFATTER (til gæst 2):
Ikke to tre ko?
FELICIA:
Nej en tre ko til ham.
KROFATTER:
Javel ja. Og til Dem. Ka-niner friste?
FELICIA:
Ja, det ka-niner. Ka-toflerne smørsteges?
KROFATTER:
Det ka-toflerne. Karotter?
FELICIA:
Ka-rotterne stryges?
KROFATTER:
Ja, det ka-rotterne. Men hvorfor? De er meget lækre.
FELICIA:
Ka rotter være lækre?
KROFATTER:
Ja, det ka rotter.
FELICIA:
Jeg synes de er ulækre efter at have læst Kamus.
KROFATTER:
Kamus? Nå De mener Camus?
FELICIA:

Camus? Nåå … jeg vidste ikke det var et fransk køkken.
KROFATTER:
Kan jeg friste med noget dessert?
WILLIAM:
Ka-affen serveres i haven?
KROFATTER:
Det ka-affen fint.
FELICIA:
Ka-kao fås med flødeskum og ka-agen fås med sovs.
KROFATTER:
Ja, det ka-kaoen og det ka-agen.
FELICIA:
La-kridssovsen komme på kagen.
KROFATTER:
Fint. Om lidt kommer forretten.

