Ilyen lakomaköszöntőket írtak a csapatok a reneszánsz napon pár perc alatt

Temérdek étel, míg a szem ellát,
Senki sem látott még ilyen lakomát.
Sok-sok ember van itt, még több is, mint kéne,
Mátyás királynak mind az egész népe.
Térj be, kedves vendég, lakomázz velünk,
A cél a jó hangulat – s hogy egy jót együnk.
(8.é osztály)

Üdvözlünk e vacsorán téged,
Garantált, hogy sok lesz az étel.
Mi szakácsunk legjobb e vidéken,
Ha csalódsz benne, akkor vége lészen.
Legyen szép estéd,
Hírét hordd szét!
(6.é osztály)

Kóstold meg étkeink mámoros ízét,
Van itt fácán, borjú és méz,
Ízleld meg szakácsom páratlan borsómártását,
Nem árt mellé köretnek egy levél sáfrány.
Vége az ebédnek, a desszert marcipán,
Minden ember néked jó étvágyat kíván.
(Hollós Mátyás hősei)

Gyöngytyúk, gyömbér, árpa – ez a király vágya.
Megcsinálom most azonnal őzcombbal ás gombaszósszal.
Ha kész, kiviszem én az asztalra, öt perc alatt elfogy a finom lakoma.
(5.a osztály)

Ó, királyom, nagy királyom, kóstold meg a vadnyulamat, utána
a kappanomat, ha nem ízlik, pedig a gyöngytyúkomat.
Ha szomjas vagy, bort igyál, ha álmos, aludjál.
Ha nem ízlik egyik se, a szakácsot fejezd le!
(Kódexírók)

Ha most szomjas, éhes vagy,
Enni-inni itt kaphatsz.
Húsunk sok van, ízletesek,
Gyöngytyúk, őzcomb előttetek.

Édesszájú a vendég?
Méz, datolya és fahéj,
Édesből itt is akad,
Megnyalhatod az ujjadat.

De ha főztünk nem ízlett,
Szakácsunknak említem,
Nem volt sós a pástétom,
Megrúgom őt ágyékon.

Kérünk téged, maradj még,
Legyen Önnek szép emlék,
Amit nálunk tapasztalt,
Szívünk kérlel, marasztal.
(7.é osztály)

Tisztelt Vendégeim!
Örvendek, hogy összegyűltünk eme nemes napon. Fogyasszuk az étkeket szeretettel, jó ízzel, felejtsük el a bút
és bánatot mindörökké! Ízleljék a pompázatos ínyencségeket egészséggel! Adjanak hálát, hogy fogyaszthatják
tengerünk gyümölcseit, szőlőültetvényünk nedűit, erdeink vadjait, mezeink madarait! Jó étvágyat kívánunk az
egész királyi udvarnak!
(7.é osztály)

Gyöngytyúk gyöngyözik levesnek tetején.
Őzcomb főzölög az asztal közepén.
Gyömbérillat leng körös-körül,
Árpaágak díszítik a tányért körül.
Sós a vadnyúl rozmaring mellé,
Kappanhús, kakukkfű, borsómártás köré.
Narancsvíz íze kis mézzel keverve,
Fahéj és datolya hozzánk még betérhet.
(8.a osztály)

Üdvözöllek benneteket
Mátyás lakomáján,
Van itt minden:
Gyöngytyúk, fácán.

Egyetek, igyatok!
Teljetek meg!
Őzcomb gombaszósszal…
Kóstold csak meg!

A lakoma édesszájúnak is kedvez:
Van datolya, mazsola
És fahéjas torta!

Egyszóval kóstolj meg mindent!
Kész Kánaán!
Senki nem hal éhen,
Mátyás jó étvágyat kíván!

Adjon Isten, jó királyom! Gyöngytyúknak szép combját, gyömbérnek zamatát ízlelje meg, mert utána
számos étel várja őkelmét, s ha eme étkeket nem szíveli, akkor ennek a szakácsnak már nem lesz sok
sütése! De ha mégis csodás estét alkottunk neked, kürtöld szét a világ száz meg száz országában,
hogy itt, dicső Mátyás fényes udvarában csodás étkek fogyaszthatók.

