Nieuwjaarsborrel Rhine Town Roses
5 januari 2010
Dit jaar werden we uitgenodigd door Madame Seraphine, om in haar
residence het nieuwe jaar in te luiden. Bijna de hele club was aanwezig en had
er duidelijk werk van gemaakt. Glitter en glamour was gevraagd en dat werd
ook geboden!
Na elkaar de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar toegewenst te hebben
met een glas champagne met een paars likeur erin, moesten we eerst onze
creaties bewonderen. Madame Seraphine had tactvol het licht gedempt tot
kaarslicht nivo waardoor we allen schitterden. De Queen was trots op haar
Roses, en wij op elkaar. De feestelijk en smaakvol versierde huiskamer werd
door ons kritisch bekeken, en we waren vol lof over de handig weggewerkte
kasten in de boekenkast. Onze smokey Roses hadden de garage gevonden om
snel even een peukje te paffen.
Lady Elisabeth had de catering verzorgd. De tafel stond gedekt met schalen
gevuld met lekkers in onze rood/paarse kleuren. Creatief bedacht!
Er moest heel wat bijgepraat worden, het leek wel een gezellige bijenkorf.
Lady Elisabeth kwam met lekkere amuses rond en even later nog met glaasjes
romige soepjes. Het smaakte verrukkelijk.
Even ging het licht hoger zodat we konden zien wat er uitgelegd werd, wat
er zoal voor lekkers op tafel stond. Schalen met heerlijke Noorse zalm met
ansjovisjes en rode bietjes, witlofblaadjes met een heerlijk vispateetje of zoiets,
schaal met truffelaardappelsalade ( paars zwarte aardappeltjes), nog een
andere groene salade, een schotel warme tagliatelle, enz. Het kon niet op!
Heerlijk! Het licht werd weer gedimd zodat we ongestoord van al het lekkers
konden smullen. De druk op onze taille bandjes werd opgevoerd.. Het was
knoepie gezellig.
Lady of the Jazz haalde haar trekzak er nog bij en toen was het heerlijk
zingen en een dansje werd geprobeerd. Lady Elisabeth had nog een lekker

nagerechtje bedacht, o.a. een klein taartje mmmh (zie de foto's). De flessen
champagne werden tot de bodem leeggedronken en de wijn smaakte ook erg
goed. We probeerden nog cd'tjes te draaien maar er ging iets fout met de
apparatuur. Waarschijnlijk toch weer een verkeerd knopje aangeraakt.
Ondanks de technische blik van enkele Roses kwam er geen geluid meer uit.
Dus moesten we het zelf doen en dat is bij ons Roses geen enkel punt. Het
werd een geslaagde sfeervolle en glamoureuze avond. Een perfecte start voor
een nieuw Rhine Town Roses jaar.

Dank je wel Madame Seraphine voor de gastvrijheid en Lady Elisabeth voor al
het lekkers !!!!!

Lady Mechtild, vice queen en
Queen Dollydot is het er roerend mee eens!!

