
EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH 
 
 
Kapitel 5: Essen & Trinken in Nimwegen 
 
 

 
 
A) Nijmegen & de Waalkade 
 
Die Fotos auf dieser Seite sprechen für sich: 
in Nimwegen ('Nijmegen' sagen die 
Holländer) kann man gut ausgehen. Wenn 
das Wetter schön ist, ist die Waalkade ein 
sehr angenehmer Ort. Man sitzt auf einer 
Terrasse direkt am Fluss, trinkt etwas und 
isst eine Kleinigkeit. Und redet natürlich 
über alles Mögliche. Wer anschließend 
etwas ausführlicher essen möchte, hat die 
Qual der Wahl: alle möglichen Restaurants 
sind verfügbar. 
 
Waren Sie vielleicht schon mal dort? Tauschen Sie einleitend Ihre Erfahrungen kurz aus. 
 
 



B) Een uitnodiging 

 
Luister eerst naar de tekst. Maak dan de oefening. 
Ga dan naar de volgende bladzijde en controleer je antwoorden. 
 
Opdracht B1 
Kruis aan, wat met de tekst overeen stemt. 

0 a) Eine Gruppe von KollegInnen geht nach der Arbeit noch etwas trinken. 
0      b) Der Angesprochene wird auch eingeladen und akzeptiert die Einladung. 
0      c) Die Gruppe wird anschließend auch zusammen essen gehen. 
0         d) Man wird gemeinsam zur Waalkade fahren. 
0      e) Man wird sich auf der Waalkade treffen. 
0      f) Anschließend wird irgendwo in der Stadt gegessen. 

 
Opdracht B2 
Wat kun je uit het gesprek o.a. afleiden? Kruis aan en geef argumenten voor je antwoord: 

0 Die beiden Sprecher sind Kollegen. 
0  In den Niederlanden duzen sich KollegInnen offenbar. 
0 Die Umgangsformen im Betrieb sind in den Niederlanden ziemlich locker, scheint es. 
 
Ihre Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
A: Ga je straks mee? We willen nog even een biertje drinken aan de Waalkade. 
 
 B: Wie gaan er allemaal mee? 
 
A: In ieder geval Jan Jansen, John, Maaike, Kees, Jan Peters, Lieneke. Nou ja – en nog een 
paar mensen. 'n Stuk of tien, denk ik. 
 
 B: Gaan jullie daarna ook een hapje eten?  
 
A: Goed idee, leuk! We zien dan wel wie er mee gaan. Zullen we gaan chinezen? Daar heb ik 
best zin in. 
 

B: Ik ga liever naar de italiaan. Of naar Humphrey's of zo. Dat is handiger: die is 
immers aan de Waalkade. 

 
A: We zien wel. Je gaat dus mee? 
 
 B: Ja, natuurlijk! Hoe laat en waar treffen we elkaar? 
 
A: Zo rond vijf uur op de Waalkade bij het casino? 
 
 B: Prima. Tot straks! 
 
A: Tot straks! 
 
 
Opdracht B3 – Wortschatz - woordenschat 
 
Zoek in de tekst en noteer de Duitse betekenis: 
 
NL D 
Ga je mee? 
Wie gaan er mee? 
Gaan jullie een hapje eten? 
We zien wel. 
Zullen we gaan chinezen? 
Daar heb ik zin in. 
Ik ga liever naar de italiaan. 
 
Hoe laat? 
Waar? 
Goed idee! 
Leuk! 
Rond vijf uur. 
De ballen! [sehr salopp – nur sprechen im vertrauten 
                     Kreis, nie schreiben] 

 



C) Aan de Waalkade 

 
Opdracht C1 
Je hoort nu 5 korte dialoogfragmenten die op een caféterras aan de Waalkade zijn opgenomen. 
De fragmenten staan door elkaar (A tot E). Beluister de fragmenten en stel vast, in welke 
volgorde je ze het best kunt plaatsen. 
 
logische Reihenfolge Fragmente (A bis E) 
1  
2  
3  
4  
5  
 
Controleer je antwoorden met behulp van de tekst op de volgende bladzijde.



 
 
Fragment A 
Ober: Alstublieft, de rekening. 
 A: Hoeveel is de schade, jongens? 
  B: 34 euro. 5 euro de man, o.k.? 
 A: Prima! 
 
Fragment B 
A: Geef me nog maar een pilsje. 
 B: En voor mij nog een cola. 
  Ober: En u? 
   C: Voor mij niets meer. 
 
Fragment C 
Ober: Goeienavond – o nee, 't is nog middag. Wat kan ik u brengen? Weet u 't al? 

A: Ja hoor. Voor mij een pilsje, voor haar een port, voor hem een cola. En voor jou, 
Jan? 

  B: Doe mij maar 'n sherry, een droge graag. 
Ober: OK – een ogenblikje. 
 
Fragment D 
A: Wacht nog even op me. Ik moet nog naar de wc. 
 B: OK. Wel opschieten, hè? 
 
Fragment E 
A: Kunt u ons de rekening even brengen? 
 Ober: Goed – komt er aan. Even geduld alstublieft. 
  
 



Opdracht C2 
Los de puzzel met woorden uit C1 op: 
 
 
1 s   2 a             

                
   3 s             
                

4 g                
                
 5 c               
                
   6 e  7 r           
                
       8 p         
                
                
                
             9 p   
     10g          11d 
                
         12w       
                
          13m      

 
Horizontaal: 
 1. Schaden, hier: Kosten 
 3. Wird in den Niederlanden gerne als Aperitif getrunken, eher von Frauen als von Männern 
 4. Geduld 
 5. zweite Hälfte des Namens des bekanntesten Erfrischungsgetränks weltweit 
 6. Zahlungsmittel in der EU 
 10. abendlicher Gruss 
 12. warte 
 13. Nachmittag 
Verticaal: 
 2. bitte 
 7. Rechnung 
 8. das typisch niederländische Bier 
 9. Portwein 
 11. trocken 
 12. Toilette 



D) Humphrey's 
 
Opdracht D1 

 
 

€ 19,95 

Voorgerechten 

Asperges met ham, en ei  

Carpaccio met pijnboompitten 

Taartje van tonijn, ei en augurk met komkommer, zwarte olijven en een mayonaisedressing 

Romige groentensoep met asperge en crème fraÏche 

Ravioli gevuld met parelhoen en ganzenlever met madeira saus 

Hoofdgerechten 

Ribeye met knoflookolie -  geserveerd met knoflook, rode ui, koriander en Spaanse peper 

Tortilla gevuld met kalfsvlees, zure room, kidneybonen, maïs en tomaat 

Snoekbaars met paprikasaus 

Eendenborst met rode portsaus en zoete aardappelchips 

Paddestoelenrisotto op een bedje van taugé en wortel, gegratineerd met geitenkaas 

Nagerechten 

Appeltaartje met vanille crème-fraÏche. 

Halve meloen gevuld met vers fruit, met een vleugje Cointreau 

Bossche bol  met vanille ijs en warme chocoladesaus 

Lychee ijs met sakésaus en lychees 

Kaasplankje met 3 verschillende soorten kaas 

 
Luister naar de dialogen a en b. Beantwoord de vragen:  
Ankreuzaufgabe zu Dialog a 
 
Worum geht es hier? 
A Der Ober erklärt, wie Humphrey's funktioniert. 
B Der Ober korrigiert eine falsche Idee über 
Humphrey's. 
C Der Ober nimmt eine Bestellung auf. 
D Der Ober rechnet ab. 

Aufgabe zu Dialog b 
 
Kreuzen Sie auf der Speisekarte von Humphrey's 
an, was der Gast bestellt. 
 
Überprüfen Sie Ihre Antworten schließlich anhand 
des Textes auf der nächsten Seite. 
 

 
 
 



 
a) 
Ober: Was u hier al eerder? 
 A: Ik niet. Jij? 
  B: Nee, ik ook niet. 
Ober: Nou – het is heel simpel: u kunt zelf een driegangenmenu kiezen uit alles wat er op 
onze kaart staat – een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. Voor een vaste prijs, 
17,95 euro. 
 A: Klinkt goed. 
Ober: Wat kan ik u alvast te drinken brengen? 
 A: Voor mij een rode port. En voor jou? 
  B: Brengt u mij maar een biertje. 
 
 

 
b) 
Ober: Weet u het al? 
 A: Ja hoor: vooraf wil ik een carpaccio, en als hoofdgerecht eendenborst. 
  B: En voor mij precies hetzelfde. 
Ober: Wat wilt u er bij drinken? 
 A: Doet u mij maar een fles rode huiswijn. 
Ober: In orde, dank u! 
 
 
Opdracht D2 
Kijk nog eens naar de menukaart van Humphrey's Restaurant. De woorden op zo'n kaart zijn 
minder moeilijk dan je denkt. Meestal kun je wel raden, wat er staat. 
Zoek op deze kaart een menu, dat JIJ lekker vindt. 
 
Mijn voorgerecht:  ……………………………………………………………………… 
 
Mijn hoofdgerecht:  ……………………………………………………………………… 
 
Mijn nagerecht:  ……………………………………………………………………… 
 
 
Wat wil je bij je menu drinken? Zoek in het woordenboek! 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 



Opdracht D3 
Er zijn natuurlijk ook heel andere restaurants dan Humphrey's. Hier info over een restaurant 
uit Arnhem. Lees de tekst door en voer de opdrachten uit. 
 

Restaurant Sarajevo - Arnhem 
 
Openingstijden Restaurant „Sarajevo“: ma.-za. 12.00 – 15.00 en 17.00 – 24.00.  
Op zon – en feestdagen 11.30 – 24.00. 
 
Onze gerechten   
Wij bieden u in ons restaurant:  
internationale keuken 
Joegoslavische grillspecialiteiten  
Argentijnse steaks  
visgerechten  
vegetarische gerechten 
vooraf: soepen en salades  
desserts: ijs en gebak 
dagkaart met menu's vanaf 5 EURO  
menu's in verschillende prijsklassen  
 
Bij groepen vanaf 6 personen vragen we u telefonisch te reserveren. Bij minder personen is dat niet nodig, 
behalve op belangrijke feestdagen (Kerstmis, Pasen, etc.)  
 
Wij verheugen ons op uw bezoek! 
 
Bron: internet 

 
Zoek de antwoorden op onderstaande vragen in de tekst.   
 
1.  Lijkt dit restaurant op restaurants in Duitsland?  

Ja/nein, denn.............................................................   
2.  Is dit restaurant duur, volgens jou? 

Ja/nein, denn........................................................... 
3.  Wanneer moet je reserveren? Noem twee voorbeelden.  

.............................................. 

............................................. 
4.  Kerstmis en Pasen zijn feestdagen. Welke? 

Kerstmis = ................... 
Pasen = ........................ 
 
Welke andere feestdagen kun je hier nog noemen? 
………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 

 
5.  Zou jij in dit restaurant met je familie gaan eten?  

Ja/nein, denn.................................................... 
 



E) Hoe zeggen ze dat in Nederland? -  Wie sagt man das in den Niederlanden? 
 
Suchen Sie in dieser Einheit und schreiben Sie die deutsche Übersetzung. 
Ergänzen Sie Einträge nach Bedarf. 
 
Deutsch Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga je mee?/Gaat u mee? 
een biertje drinken 
een hapje eten 
Daar heb ik best zin in 
Ik ga liever naar … 
wie? 
waar? 
hoe laat? 
ja, natuurlijk 
rond 5 uur 
Kunt u de rekening even brengen? 
Alstublieft! 
Dankuwel! 
Ik moet naar de wc. 
een pilsje 
een port 
een cola 
een biertje 
rode wijn 
huiswijn 
Doe mij maar … 
Voor mij/hem/haar precies hetzelfde 
… 
… 
 

  
Hier bitte Ihre Lieblingsspeisen und –
getränke (aus der abgedruckten Speisekarte 
auswählen ODER im Wörterbuch suchen)  
notieren: 
... 
... 
... 
 
 
 
 
 
 

 
 



F) Nu jij – een rollenspel  -  jetzt Sie – ein Rollenspiel 
 
Opdracht F1.  
Doe deze spreekopdracht met z'n tweeën. De één is de gast, de ander de bediening. 
 
1) Sehen Sie sich die Karte an, und bestellen Sie, was Sie gerne essen und trinken möchten. .  
 
Wechseln Sie die Rolle einige Male. Bestellen Sie stets etwas Anderes Benutzen Sie dabei 
folgendes Muster: 
 
Weet u het al? 
 Ja hoor: vooraf ……………….., en als …………………... 
…………………………. als nagerecht? 
 …………………………………………………………….. 
Wat wilt u er bij ……………….? 
 Doet u mij maar ………………………………. . 
……………………………..! 
 
 
2) Schließlich muss abgerechnet werden. Suchen Sie in dieser Unterrichtseinheit Material 
dazu und erstellen Sie einen kleinen Dialog mit der Bedienung. 
 
Wechseln Sie die Rolle einige Male. Und … lassen Sie auch mal ein Problem entstehen: 
zuwenig Geld dabei haben oder so. 
 
Benutzen Sie alle Materialien in dieser Einheit. 
Selbstverständlich sollten Sie bei dieser Aufgabe das Material, das Sie in E gesammelt haben, 
gezielt verwenden ... 
 
 
Opdracht F2 
Hier finden Sie eine Reihe von Sprechaufgaben. Schneiden Sie sie aus, und legen Sie sie 
umgedreht auf den Tisch. Arbeiten Sie in Vierergruppen.  
Nehmen Sie reihum jeweils eine Karte, und führen Sie die Aufgabe aus, eventuell mit einem/-
r PartnerIn aus der Gruppe. Wenn die Gruppe zufrieden ist über das Geleistete, geht's weiter. 
Am Ende entscheidet jede Gruppe, wer in der Gruppe der/die Beste war. Er/Sie bekommt 
bestimmt einen Preis ... 
 
Dat was dapper! 
Je had een vlieg in de 
soep. 
Maar je hebt niet 
gemopperd en de 
vlieg gewoon 
opgegeten … 
Zeg waarom je dat 
gedaan hebt. 
 

Roep de ober.  
Je hebt een cola 
besteld maar nog niet 
gekregen. 
Vraag om de cola. 

Roep de ober en 
vraag om een glas 
water. 



 
Roep de ober en 
bestel nog een kopje 
thee. 
 
 
 
 

 
Roep de ober. 
Je wilt zout hebben. 

 
Roep de ober. 
Je hebt geen mes. 

 
 
Roep de ober. 
Je hebt geen vork. 
 
 
 

 
 
Roep de ober. 
Je bord is vuil. 

 
 
Roep de ober. 
Je hebt geen lepel. 

 
Je hebt pech. 
Je hebt de 
bloemenvaas 
omgegooid. 
Zeg tegen de 
bediening dat je spijt 
hebt 
 
 
 
 

 
Je hebt geluk. 
De chef is jarig 
vandaag. 
Je mag een gerecht 
naar keuze bestellen. 

 
Roep de ober. 
Je wilt voor volgende 
week vrijdag een tafel 
reserveren. 

 
 
Roep de ober. 
Je wilt betalen. 
 
 
 

 
 
Roep de ober. 
Je hebt een pilsje 
besteld maar hij heeft 
een cola gebracht. 

 
 
Roep de ober. 
Je wilt weten hoe laat 
het is. 

Dat is pech! 
Je hebt je vriend of 
vriendin uitgenodigd 
voor een intiem 
etentje. Maar je hebt 
je geld en creditkaart 
vergeten. Hoe los je 
dat op? 
 

 
Je hebt geluk! Een 
andere gast geeft je 
een cadeautje. 
Bedank hem/haar! 

 
O, o – je wilt betalen 
maar hebt geen geld 
bij je. Roep de ober 
en vraag of je het  
geld morgen mag 
komen brengen … 



 
 
Roep de ober. 
Je vindt de muziek te 
luid. 
 
 
 
 

 
 
Roep de ober en 
vraag om nog een 
portie frites. 

 
 
Roep de ober. 
Zeg dat het koud is. 
Vraag of het raam 
dicht mag. 

 
Vraag een andere 
gast: 
- waar hij/zij woont. 
- hoe hij/zij heet. 
- welk  telefoonnum- 
  mer hij/zij heeft. 
 
 

 
Je hebt pech. 
Je soep is te heet.  
Je verbrandt je tong. 
Klaag bij de ober. 

 
Dat is pech! 
Je hebt een glas rode 
wijn omgegooid. Over 
de broek van je 
buurvrouw. 
Verontschuldig je. 
Roep de ober en 
vraag om een doek. 

 
Je hebt soep besteld. 
Die wordt gebracht. 
Er drijft een grote 
vlieg in. Je roept de 
ober en vraagt om 
een nieuwe soep. 
 

 
Je zit nu al 45 
minuten te wachten 
op de soep. Roep de 
ober en zeg dat je 
geen tijd meer hebt 
en weggaat, 
natuurlijk zonder te 
betalen. 

Aan de tafel naast 
jullie zit iemand die 
heel veel parfum op 
heeft. Jullie hele tafel 
ruikt er naar. Daarom 
willen jullie een 
andere tafel, wat 
verder weg. Roep de 
ober en leg het 
probleem uit. 

 
 



G) Typisch Nederlands? 
 
Restaurants 
Eigentlich sind die Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden was 
Restaurants etc. betrifft nicht sehr groß. Wohl muss man damit rechnen, dass niederländische 
Restaurants – bis hin zu den Hamburgerrestaurants – teurer sind als vergleichbare deutsche 
Restaurants. 
 
'Pilsje' 
Das normale niederländische Pilsner Bier (meist 'biertje' oder 'pilsje' genannt) wird in für 
deutsche Verhälltnisse kleinen Portionen gezapft: 0,2 Liter pro Glas. Das dann aber 
blitzschnell, im Gegensatz zur deutschen Tradition: minimal 0,4 Liter pro Glas, Zapfdauer 
etwa 7 Minuten. Trotzdem schmecken niederländische Pilsnerbiere mindestens so gut wie 
deutsche. Gehen Sie also ruhig mal mit KollegInnen in eine niederländische Kneipe. 
 
Der 'chinees' 
Fast jeder Holländer geht regelmäßig 'chinezen'. Chinesische Restaurants in den Niederlanden 
sind ähnlich frequent und beliebt (weil viel für wenig) wie griechische in Deutschland. 
Obwohl die meisten 'chinezen' eigentlich eine Mischung von indonesischer und chinesischer 
Küche bieten. Womit sie unbewusst zeigen, dass sie Teil der niederländischen 
Kolonialgeschichte sind. Sie erinnern nämlich an das frühere Niederländisch Ostindien (heute 
Indonesien), wohin damals viele Chinesen eingewandert sind, besonders nach Java, und ihre 
traditionelle Küche populär gemacht und mit der indonesischen Küche vermischt haben. In 
den Niederlanden haben sie das Ganze dann wiederum dem niederländischen Geschmack 
angepasst, mit Erfolg. Resultat: nirgends auf der Welt gibt es den 'chinees' im 
niederländischen Sinne. Bis heute gilt dabei das Motto 'viel für wenig'. Nur ist die Konkurrenz 
die letzten 20 Jahre sehr stark geworden: der Italiener/Grieche/Türke hat die 
Geschmacksnerven der Holländer nämlich inzwischen auch entdeckt … 
 
Aufgabe 
Gehen Sie mal essen in einem niederländischen chinesischen Restaurant. Es gibt fast in jeder 
Stadt, in jedem Dorf (auch direkt an der Grenze schon, weit fahren braucht man nicht) eins – 
meist von einer Familie betrieben. Vergleichen Sie Ihre Erfahrungen: 
das war (sehr) gut das war weniger gut oder gar schlecht 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Formell-informell 
Auch in den Dialogen in dieser Unterrichtseinheit merkt man es sofort: Holländer duzen 
schneller als Deutsche. Das passt zum Gesamtmuster im Umgang miteinander: relativ 
informell, weniger Hände schütteln etc. 
 



Hier sind einige – manchmal etwas gefärbte und/oder überspitzte - Feststellungen 
niederländischer Studenten, die einige Zeit in Deutschland verbracht haben. Sie sind durchaus 
interessant: 
 
- An der Universität siezen  Dozenten Studenten. 
- Siezen bedeutet nicht, dass man förmlich (gemeint ist: formell)  miteinander umgeht. 
-  In Deutschland schüttelt man sich jeden Tag die Hände, wenn man zur Arbeit kommt und 

wenn man nach Hause geht. 
- Beim Verabschieden erwarten Deutsche, dass man ihnen eine Hand gibt. 
- In Deutschland grüßt man sich auch bei häufigem Treffen mehrmals am Tag. 
- Beim Vorstellen verbeugen sich deutsche Männer (was zu Verhaltensunsicherheiten bei der 

Reaktion führt). 
- Überreicht man Blumen in Deutschland, so packt man sie vorher aus dem Papier aus.  
- Deutsche geben sich öfter die Hand als Niederländer.  
-  Lehrer siezen ältere Schüler. 
-  In einigen Schulen stehen Schüler auf, wenn der Lehrer reinkommt und sie begrüßt. 
 
Aufgabe: 
Wenn man diese Punkte durchgeht, sind Schlussfolgerungen über entsprechende holländische 
Gepflogenheiten einfach. Machen Sie das mal, und bringen Sie dabei eventuelle eigene 
Erfahrungen mit zur Geltung.



H) Taal onder de loep: tellen/getallen in het Nederlands 
 
één 
twee 
drie 
vier 
vijf 
zes 
zeven 
acht 
negen 
tien 
 
elf  
twaalf 
dertien 
veertien 
vijftien 
zestien 
zeventien 
achttien 
negentien 
twintig 

éénentwintig 
tweeëntwintig 
drieëntwintig 
vierentwintig 
vijfentwintig 
zesentwintig 
zevenentwintig 
achtentwintig 
negenentwintig 
 
dertig 
veertig 
vijftig 
zestig 
zeventig 
tachtig 
negentig 
honderd 
 

honderdéén 
honderdtwee 
tweehonderd 
 
duizend 
duizendéén 
elfhonderd 
twaalfhonderd 
tweeduizend 
honderdduizend 
 
één miljoen 
twee miljoen 
drie miljoen 
 
één miljard 
twee miljard 
drie miljard 

 
 
3+4=7: drie plus vier 
is zeven 
 
4-2=2: vier min twee 
is twee 
 
4x2=8: vier keer vier 
is acht 
 
8:2=4: acht gedeeld 
door twee is vier 

 
Sie sehen: das ist im Niederländischen nicht soviel anders als im Deutschen. 
Einfach lernen!  
 
Wollen Sie in Ihrer Gruppe mal üben, machen Sie dann folgendes Zahlenspiel: 
Die ganze Gruppe steht auf. Die Zahlen 1-100 werden laut im Chor gesprochen. Nur wird 
überall, wo die Zahl 7 erscheint (7, 17, 27 usw.) laut mmmmmmmmm gesagt. Wer einen 
Fehler macht (also: '7' sagt), muss sich setzen. Gewinner ist wer am längsten stehen bleibt. 
Man kann die Sache komplizieren, indem bei jeder durch 7 teilbare Zahl mmmmmmmmm 
gesagt werden muss. 
Viel Spaß! 
 
 
Bemerkung 1 
het miljoen – het miljard: es geht hier um Substantive, die als Zahl unverändert bleiben: 
1 miljoen, 2 miljoen, 20 miljoen; 1 miljard, 2 miljard, 20 miljard. 
 
Bemerkung 2  

de/het ... 
 
eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde, 
twaalfde, achttiende, negentiende 
 
twintigste, vijfentwintigste, dertigste, veertigste, vijftigste, zestigste, zeventigste, 
tachtigste, negentigste, honderdste, tweehonderdste, duizendste, vierduizendste, 
miljoenste, miljardste ... 

 
 
 



LEHRERHANDREICHUNG 
 
Opdracht C2 – sleutel: 
 
 
 

1 s c h 2 a d e           
   l             
   3 s h e R r y        
   t             

4 g e d u l d           
   b             
 5 c o l a            
   i             
   6 e u 7 r O          
   f  e           
   t  k  8 p         
     e  i         
     n  l         
     i  s         
     n  j      9 p   
     10g O e i e n a v o n 11d 
             r  R 
         12w a c h t  O 
         c      O 
          13m i d d a G 

 
 
 



I) ZUGABE: das Restaurantspiel 
(Zeit: max. 30 Minuten) 
 
Spielbrett (als Kopiervorlage mitzuliefern) 
Eine Art Gänsespiel, wobei die Rollenkarten aus F2 in anderer Form wiederauftauchen. Auf 
dem Spielfeld – abgeleitet vom traditionellen Gänsespielbrett -  stehen ringsherum Gerichte 
aus den Speisekarten von einigen Restaurants, der Mensa der Universität etc. Folgende 
Gerichte sind aufgenommen: 
 
rundervink met jus 
babi pangang van varkensvlees 
tortilla 
tortellini 
fou yong hai 
mozzarella 
halve meloen 
lychee ijs 
Bossche bol 
lamsracks 
mango-cheesecake 
vanille-ijs 
groentensoep 
varkenshaas 
lamsrug 
chocolade mousse 
grand dessert 
gerookte zalm 
kaasplankje 
kalfscarpaccio 
quiche 
groene salade 
aardbeien-sorbetijs 
frisse salade 
groentetaart 
 
Jeder Teilnehmer hat eine Speisekarte mit darauf zwei Sachen angekreuzt. 
Im Würfeln versucht man möglichst rasch die angekreuzten Sachen zu bekommen, indem 
man auf das Feld mit der betreffenden Speise kommt. 
 
Es gibt leere Felder: wenn man darauf kommt, muss eine kommunikative Aufgabe erfüllt 
sein, bevor man weiter darf. Die Gruppe ist die Jury.  
Aufgabenbeispiel: U heeft soep besteld. Die wordt gebracht. Er drijft een grote vlieg in. Je 
roept de ober en vraagt om een nieuwe soep. 
 
Je nach Geschmack – muss nicht sein: Der/Die Lehrer(in) spielt den/die Kellner(in), eventuell 
mit Unterstützung durch SchülerInnen. Alles bedienende Personal trägt als 
Erkennungszeichen ein Küchentuch auf dem Arm. 



Kommunikative Aufgaben-Karten 
 
Dat was dapper! 
Je had een vlieg in de 
soep. 
Maar je hebt niet 
gemopperd en de 
vlieg gewoon 
opgegeten … 
Je mag nog een keer 
gooien. 

Roep de ober.  
Je hebt een cola 
besteld maar nog niet 
gekregen. 
Vraag om de cola. 

Roep de ober en 
vraag om een glas 
water. 

 
Roep de ober en 
bestel nog een kopje 
thee. 
 
 
 
 

 
Roep de ober. 
Je wilt zout hebben. 

 
Roep de ober. 
Je hebt geen mes. 

 
 
Roep de ober. 
Je hebt geen vork. 
 
 
 

 
 
Roep de ober. 
Je bord is vuil. 

 
 
Roep de ober. 
Je hebt geen lepel. 



 
 
Je hebt pech. 
Je hebt de 
bloemenvaas 
omgegooid. 
Ga 3 plaatsen terug! 
 
(deze kaart luid 
voorlezen) 
 
 
 
 
 

 
Je hebt geluk. 
De chef is jarig 
vandaag. 
Je mag een gerecht 
uitzoeken dat je nog 
niet hebt. 

 
Roep de ober. 
Je wilt voor volgende 
week vrijdag een tafel 
reserveren. 

 
 
Roep de ober. 
Je wilt betalen. 
 
 
 

 
 
Roep de ober. 
Je hebt een pilsje 
besteld maar hij heeft 
een cola gebracht. 

 
 
Roep de ober. 
Je wilt weten hoe laat 
het is. 

 
Dat is pech! 
Je bent vergeten vóór 
het eten je handen te 
wassen. 
Dat gaat niet! 
Ga 1 plaats terug! 
 
(deze kaart luid 
voorlezen) 
 
 
 
 
 

 
Je hebt geluk! Een 
andere gast geeft je 
een cadeautje. 
Ga naar een 
restaurant waar je 
een spijs vindt die je 
nog niet hebt. 

 
O, o – je wilt betalen 
maar hebt geen geld 
bij je. Roep de ober 
en vraag of je het  
geld morgen mag 
komen brengen … 

 
 
Roep de ober. 
Je vindt de muziek te 
luid.  
 

 
 
Roep de ober en 
vraag om nog een 
portie frites. 

 
 
Roep de ober. 
Zeg dat het koud is. 
Vraag of het raam 
dicht mag. 



 
Vraag een andere 
gast: 
- waar hij/zij woont. 
- hoe hij/zij heet. 
- welke 
telefoonnummer   
hij/zij heeft. 
 
 

 
Je hebt geluk. 
Je soep is te heet. Ga 
twee plaatsen verder 
om de soep af te 
laten koelen. 
 
(deze kaart luid 
voorlezen) 

 
Dat is pech! 
Je hebt een glas rode 
wijn omgegooid. Over 
de broek van je 
buurvrouw. 
Verontschuldig je. 
Roep de ober en 
vraag om een doek. 

 
U heeft soep besteld. 
Die wordt gebracht. 
Er drijft een grote 
vlieg in. Je roept de 
ober en vraagt om 
een nieuwe soep. 
 

Aan de tafel naast 
jullie zit iemand die 
heel veel parfum op 
heeft. Jullie hele tafel 
ruikt er naar. Daarom 
willen jullie een 
andere tafel, wat 
verder weg. Roep de 
ober en leg het 
probleem uit. 

 
Je zit nu al 45 
minuten te wachten 
op de soep. Roep de 
ober en zeg dat je 
geen tijd meer hebt 
en weggaat, 
natuurlijk zonder te 
betalen. 

 
 



Spielbrett



Speisekarten 
 
Speler 1 
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* Rundervink met 
jus, groene 
courgette of 
tuinerwten,  
gekookte 
aardappelen.  

Grieks  
 
Kalkoenkotelet,  
groene courgette 
of paprikamix,  
gebakken 
aardappelen en  
tzatziki.  

 
Soufflé van 
asperges met 
hard gekookte 
eieren,  
groene courgette,  
witte wijnsaus,  
peterselie-
aardappelen.  

 
Op de huid gebakken 
zalm,  
groene courgette of 
boterbonen,  
krielaardappelen.  

 D 
I 
N 
S 
D 
A 
G 

 
"Blote billetjes in 't 
gras"  
stamppot met snij- 
en witte bonen,  
gerookt spek.  

Italiaans  
 
Spaghetti 
bolognese,  
gemengde salade 
met een 
pestodressing.  

 
Hachée van quorn 
met champignons 
en ui, 
groentemacedoine 
en 
aardappelpuree  

 
Gebakken entrecôte 
met kruidenboter,  
rauwkost of 
groentemacedoine,  
pommes frites.  

 W 
O 
E 
N 
S 
D 
A 
G 

 
Schouderkarbonade 
met mosterdsaus,  
andijvie of witlof,  
gekookte 
aardappelen.  

Chinees  
 
* Babi pangang 
van varkensvlees,  
witte rijst, atjar  
en taugé.  

 
Fou yong hai met 
champignons,  
witte rijst,atjar en 
taugé.  

 
Gebakken 
varkensmedaillon met 
paddestoelensaus,  
waspeen of harricots 
verts,  
gebakken 
aardappelen.  

 D 
O 
N 
D 
E 
R 
D 
A 
G 

 
Kipkerrie schnitzel,  
broccoli of spinazie 
a la crème,  
gekruide 
aardappelcarré  

Frans  
 
Estoufade van 
vis, diverse 
gesmoorde 
groenten,  
witte wijnsaus,  
krielaardappelen.  

 
Vegetarische wrap 
gevuld met 
sojagehakt, maïs,  
groenten, fijne sla 
en een 
kruidensaus.  

 
Roergebakken 
bieflapjes met 
noedels,  
paprika en 
kastanjechampignons, 
of broccoli.  

 V 
R 
IJ 
D 
A 
G 

 
Gebakken 
kabeljauwfilet met 
romige 
basilicummayonaise, 
savoyekool of prei,  
pommes frites.  

Spaans  
 
Madrileense 
stoofschotel, 
ijsberg-radijs 
salade,  
gebakken 
aardappelen.  

 
Tortellini gevuld 
met verse 
mozzarella kaas 
en pomodori 
tomaat,  
gemengde salade 
en basilicumsaus.  

 

  



 
Speler 2 

€ 17,95 

Voorgerechten 

Asperges met boerenham en ei  

Salade op een bedje van artisjokken en haricot vert 

Taartje van tonijn, ei en augurk met komkommer, zwarte olijven en een mayonaisedressing. 

Romige soep met asperge en crème fraiche. 

Ravioli gevuld met ganzenlever met madeira saus. 

Hoofdgerechten 

Ribeye met knoflookolie en knoflook, rode ui, koriander en Spaanse peper. 

* Tortilla gevuld met kalfsvlees, zure room, kidneybonen, maïs en tomaat geserveerd met 
guacamole. 

Op de huid gebakken snoekbaars met paprikasaus. 

Struisvogelbiefstukjes met rode portsaus en zoete aardappelchips. 

Portobello gevuld met paddestoelenrisotto met taugé en wortel, gegratineerd met 
geitenkaas. 

  

Nagerechten 

Appeltaartje met vanille crème-fraiche. 

Halve meloen met vers fruit en Cointreau. 

Bossche bol met vanille ijs en warme chocoladesaus. 

Lychee ijs met sakésaus, lychees en een chiffonade van mint. 

* Kaasplankje met 3 verschillende soorten kaas. 



Speler 3 
€ 17,95  

Voorgerechten 

* Kalfscarpaccio met tomatenpesto. 

Gemarineerde geitenkaas en gegrilde rode paprika met een olijvenbroodje. 

Ceasar-salade . 

Gefrituurde kibbeling met rauwkost. 

Zalmsoep. 

Hoofdgerechten 

Lamsracks met mosterd-tomatensaus. 

Ossenhaasfilet. 

Atlantische tong en zeevruchten in witte wijn saus. 

Varkensvlees met broccoli en shii-take in soja saus 

* Quiche van prei, gruyère en cashewnoten met crème fraîche. 

Nagerechten 

Vanille-ijs. 

In Malibu gemarineerde banaan en kokosijs. 

Chocoladeparfait met pistachenoten. 

Mango-cheesecake met frambozen. 

Verse ananas en sultana rozijnen met Kirsch 

Spanish coffee of koffie met een Tia Maria on the rocks. 



Speler 4 
€ 17,95  

Voorgerechten 

Gefrituurde krabbepootjes met rauwkost en een sweet chili saus. 

* Groene salade met kip, mini maiskolfjes en tandoori mayonaise. 

Zalm  met een aardappeltaartje met crème fraîche en dille. 

Salade met Belgische Kempische rauwe ham, croutons, spekjes en komkommer 

Goed gevulde groentesoep. 

Hoofdgerechten 

Entrecôte . 

Speenvarken-koteletjes . 

Kabeljauw met kruiden en tomaten-bearnaisesaus. 

Eendenbout met sinaasappel en zwarte olijven. 

Groenten met o.a. aubergines, groene asperges, zoete aardappel en kokosmelk. 

Nagerechten 

Hangop met Armagnac-pruimen. 

Vanille-ijs met caramelsaus. 

Gepofte appel met spijs kaneellikeur en rozijnen. 

* Torentje van aardbeien-sorbetijs met citroenroom. 

Kaasplateau met een assortiment kaas. 



Speler 5 
 

 


