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SPELREGELS

D I N E R Q U I Z



Leuk dat je Dinerquiz Hollandse Helden gaat spelen! Je hoeft in principe niets 
voor te bereiden, maar voor de controlfreaks en regelmiepen hebben wij 
hieronder de werking en spelregels van het spel uiteengezet. Wij wensen je 
alvast veel plezier!

Dinerquiz in teams gespeeld
Dinerquiz Food & Fun wordt in teams gespeeld. We gaan daarbij uit van 
maximaal zes spelers per team waarvan één de teamcaptain is. De teams 
worden meestal voor aanvang van het spel ter plekke samengesteld. Je kunt 
ook een paar dagen vooraf zelf al een indeling maken. Handig als je wilt 
voorkomen dat je weer dezelfde kliekjes bij elkaar aan tafel krijgt. Eventueel 
kan je die in de meegezonden uitnodiging vermelden, mocht je die willen 
gebruiken.  Er zijn rode en blauwe teams, te herkennen aan de kleur logo 
op de koksmuts die iedereen krijgt. Behalve een winnend team hebben we 
aan het eind van de avond ook nog een individuele winnaar. Wij voorzien 
slechts in eeuwige roem en niet in prijzen voor hen, maar je kunt zelf gerust 
voor een prijsje zorgen als je dat leuk vindt. 

Verschillende spelonderdelen
We gaan de inhoud van Dinerquiz Food & Fun hier nog niet verklappen 
natuurlijk, maar we kunnen wel een idee geven van wat je kunt verwachten. 
Iedere speler krijgt een spelformulier en pen. Hierop staat de volgorde van 
de verschillende spelonderdelen. Deze variëren van een smaaktest tot het 
ontkrachten of bevestigen van culinaire mythes, het bedenken van bizarre 
fantasie-recepten (die overigens niet ter plekke bereid kunnen worden), 
een interessante culinaire quiz vol met verrassende vragen en leuke 
eetweetjes én natuurlijk het Culinair Songfestival. Om er maar een paar te 
noemen. 

Geen kookworkshop
Maar er zijn ook praktische opdrachten. Zo gaan de spelers zowel 
individueel als in teamverband aan de slag met een aantal uiteenlopende 
ingrediënten. Iedereen maakt bijvoorbeeld zijn of haar eigen voorgerecht 
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op. Dat wordt gejureerd op een aantal punten waarvan creativiteit en 
originaliteit de belangrijkste zijn. Geldt ook voor het Grand Dessert, alleen 
is dat dan weer teamwork. Food & Fun is geen kookworkshop, er zijn geen 
messensets, snijplankjes, staafmixers of chefs die instructie geven. Hoe je 
precies een uitje snijdt of knoflookje moet pletten, leer je bij ons dus niet. 
Wel is deze dinerquiz uiterst amusant, interactief en leerzaam voor 
iedereen. 

Culinaire Dinerquiz dus mét diner
Dinerquiz Food & Fun bieden wij in samenwerking met een aantal locaties 
in Nederland en België. Zij verzorgen het praktische deel en hun chefs 
bepalen zelf wat er aan eten geboden wordt. Meestal ligt dit in het 
verlengde van de keukenstijl van het betreffende restaurant. Het 
hoofdgerecht valt niet onder de praktische opdrachten van het spel en 
wordt gewoon door de chef bereid. Met dieetwensen wordt altijd rekening 
gehouden. Wel even vooraf doorgeven uiteraard. 

Optionele wijnproeverij
Tegen meerprijs is het mogelijk om als extra spelonderdeel een 
“omgekeerde wijnproeverij” bij te boeken. Je krijgt dan bij iedere gang 
een uitgelezen wijn geserveerd, meestal wit, rood en dessertwijn. Wij geven 
bij elke wijn uitgebreide omschrijvingen van twee verschillende wijnen. 
Één daarvan zit in je glas, maar welke? Is het de stuivende Pinot Grigio met 
citrusfruit in de neus of toch de romige Chardonnay met een vleugje rozijn in 
de afdronk? Sommige locaties bieden hierop een variant met speciale 
bieren. De wijn- of bierproeverij kan in principe alleen gedaan worden als 
iedereen of in elk geval het overgrote deel van de groep hieraan wil 
meedoen. Er is geen alcoholvrije versie voor de gasten die geen alcohol 
drinken. Daardoor wordt er vaker niet dan wel van dit onderdeel gebruik 
gemaakt en is het belangrijk om duidelijk vooraf bij ons aan te geven dat 
je dit wilt gaan doen met de groep.

Vragen?
Heb je nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Mail ons gerust op 
sales@dinerspel.nl. 
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