
Oberlied 
 

  Refrein: 
Obers:  Wij zijn de obers 
  Van restaurant de Gouden Tand 
  Ja hier komen alleen de rijksten van het land 

Wij serveren hier alleen haute cuisine (oot kwiezien) 
Zo’n goed restaurant heeft u nog nooit gezien 

 

  Couplet 1: 
Ober zijn is wat je noemt een top baan 

  Daarom mag er hier ook nooit iets mis gaan 
  Maar dan zegt een gast: 
Gast:  “Wat is dit voor een troep 
  Ober, kijkt u eens 
  Uw mouw hangt in mijn soep!” 
  (geluid van een lepel die op een bord gegooid wordt) 
Alle gasten:  (door elkaar, dingen als:) Bah! Wat vies zeg! Wat onbeleefd! 
 

  Refrein 
 

  Couplet 2: 
Je moet hier altijd met twee woorden spreken 

  En nooit praten vlak boven het eten 
  Maar breng je een gerecht 

Dan word je wat nerveus 
  Want je krijgt een kriebel 
  Een kriebel in je neus! 
Ober:  Haaatsjoe!!! (glasgerinkel) 
Alle gasten:  (door elkaar, dingen als:) Bah! Wat smerig! Ik zit onder het snot! 
 

  Refrein 
  

  Couplet 3: 
  Hier komen nette dames en meneren 
  Die mag je absoluut niet irriteren 
  Dan kom je met een bord 
  En dat serveert je uit  
  Oh nee wat klinkt er dan 

Wat is dat voor geluid?! 
  (geluid van een dikke scheet) 
Alle gasten:  (wapperen met hun hand voor hun neus, door elkaar, dingen als:) Bah! Wat stinkt het hier! 
 

  Refrein 
 

  Couplet 4: 
  Onze gasten dragen dure kleren 

Ze willen zich uitstekend presenteren 
  Maar dan kom je aan 
  Twee borden in de hand 
  Staat iemand in de weg 
  Je roept nog: aan de kant…! 
  (geluid van brekend porselein, het eten komt over alle gasten heen) 
Alle gasten:   (door elkaar, dingen als:) Bah! Ik zit onder het eten. Ik kom hier nooit meer terug! 
   

  Refrein: 
Obers:  Wij waren obers 

Van restaurant de Gouden Tand 
  Ja hier kwamen alleen de rijksten van het land 

Wij serveerden hier alleen haute cuisine 
  In dit restaurant … zult u ons nooit meer zien! 


