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RESTAURANTJE 

 

 

1. Maak je eigen modderkeuken 

Benodigdheden: 

- De hele modderkeuken, met alle potten en pannen erbij! 

- Modder, veeeeeeel modder 

- Alle kleurrijke versiering die je kan vinden: prikkers, mooie bloemen, mais, … 

 

Speluitleg: 

Jullie restaurant is bijna klaar voor de grote opening. Help je nog even mee met de laatste 

voorbereidingen? 

 

- Maak een menukaart 

Jullie zijn de beste koks, maar wat gaan jullie koken voor de mensen in het restaurant? 

Maken jullie lekkere taartjes, overheerlijke pizza’s of gewoon alles wat lekker is? 

Schrijf alle gerechten op een menukaart. Zo kunnen jullie gasten makkelijk kiezen! 

 

- Maak je eigen keukenschort 

Koken is hard werken: snijden, hakken, roeren, maar ook… morsen. 

Dus zorg voor een mooie keukenschort, zo ben je beschermd tegen alle spetters en vlekken. 

 

 

  

http://www.kleineboefjes.be/


 

Kleine Boefjes                                         www.kleineboefjes.be                                       kleine_boefjes 
  
 

 

 

 

 

Beslis nu nog wie lekker mag komen eten. Wie speelt chefkok en wie dient al dat lekkers op? 

Menu klaar, keuken klaar, schort aan en bestelbonnen in de hand? 

Laat dan de eerste klanten maar komen! 

 

- Online bestellingen:  

Wist je dat jullie restaurant al heel hip en trendy is? Iedereen wil een bestelling plaatsen. Kijk vlug naar 

bestellingen die online binnenkomen en zorg dat ze tijdig klaar staan! 

-- zie opdrachtkaarten 

 

- De feesttafel: 

Vandaag is het restaurant enkel open voor een groot familiefeest. 

Maak de tafels extra mooi en voorzie elke plaats van een naamkaartje. 

Neem daarvoor een wasknijper en versier deze met een goudstift. Schrijf er de naam van de gast op 

en knijp het aan de voet van het wijnglas.  

Jullie feesttafel ziet er meteen erg leuk uit! 

 

Hebben alle klanten lekker gegeten? Hebben ze ook allemaal netjes betaald voor al dat lekkers? 

Dan kan jouw restaurant-team nu aan de afwas beginnen.  

Alles terug proper en klaar voor morgen opnieuw lekker te koken? TOP! 

 

Maak zeker reclame, zodat ook wij kunnen meegenieten van jullie restaurant. Neem een leuke foto en 

deel de foto op Facebook of Instagram met #kleineboefjes #assespeelt. 

Wie weet wint jullie straat op het einde van de zomer de titel ‘leukste speelstraat’! 

 

 

 

http://www.kleineboefjes.be/

