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INFORMATIE DINERQUIZ FOOD & FUN
• 		 Van 8 tot 250 personen;
• 		 Tijdsduur ongeveer 3,5 uur;
• 		 Quiz en dinergangen wisselen elkaar af;
• 		 In teams gespeeld;
• 		 Onder begeleiding van gezellige spelhost(s);
• 		 Spelformulier, koksmuts en pen voor elke deelnemer;
• 		 Inclusief ingrediënten en gerechten;
• 		 Geen kookworkshop, wel erg leuk.

Veelzijdige culinaire quiz
Kookprogramma’s en tv-chefs zijn al jaren populair. Logisch, want eten,
drinken en alles daaromheen is boeiend en gezellig. Met Dinerquiz Food &
Fun wordt het allemaal nóg interessanter want je kan nu ook zélf met
collega’s, vrienden of familie op de culinaire tour gaan! Hiervoor hoef je
geen foodie of keukenprinsesje te zijn, Dinerquiz Food & Fun is ook leuk,
lekker en leerzaam voor keukenbarbaren en magnetronkoks.

In teams gespeeld
Dinerquiz Food & Fun wordt altijd centraal en in teams gespeeld. De teams
kunnen vooraf of op de avond zelf ter plekke worden samengesteld. Alle
teams krijgen en naam en wijzen een teamcaptain aan. Nadat iedere speler
ook nog een koksmuts met rood of blauw logo heeft gekregen, breekt de
culinaire strijd los!

Avond- of middagvullend arrangement
Met Dinerquiz Food & Fun ben je maar zo ruim drie uur zoet. Eten en spelen
wisselen elkaar af of overlappen elkaar. Natuurlijk zijn er ook pauzes
geprogrammeerd. Eventueel kan het spel ook ‘s middags in combinatie met
een uitgebreide lunch gespeeld worden.

Geen kookworkshop maar ludieke culi-quiz!
Dinerquiz Food & Fun is geen kookworkshop maar we gaan wel lekker
kliederen en klodderen, opmaken en garneren. Ook worden er onder andere
fantasie-gerechten bedacht, “food-myths” op waarheid getoetst, komen
de meest gekke en interessante eetweetjes voorbij en sluiten we af met het
Culinaire Songfestival. Kostelijk!

In samenwerking met verschillende locaties
Alle ingrediënten, gerechten en eventuele benodigdheden worden door
de de locatie verzorgd. De chef bepaalt wat er geboden wordt en dit kan
dus per locatie verschillen. Ook is er voor de liefhebbers optioneel en tegen
een meerprijs een leuke “omgekeerde” wijnproeverij met door het
restaurant geselecteerde wijnen. Met dieetwensen wordt uiteraard altijd
rekening

gehouden,

dus

zwanger,

vegetarisch,

glutenvrij,

halal,

notenallergie, etc., zijn geen probleem.

In Nederland en België
Dinespel.nl biedt Dinerquiz Food & Fun aan in samenwerking met een aantal
locaties in Nederland en België. De Vlaamse versie wijkt inhoudelijk iets af
van de Nederlandse.

Vragen?
Zijn er nog vragen, onduidelijkheden of wil je meer weten over Dinerquiz
Food & Fun? Stuur dan gerust een mailtje naar sales@dinerspel.nl.
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