EDITION SPIELBOX
A La Carte - de uitbreiding
Spelmateriaal
•
•
•
•

1 Kochfix-dienblad
7 Bonusfiches kochfix
4 koffietassen Kochfix
1 gerecht "Gamer's Best"

De kochfix-uitbreiding, voor de
snelle koks. Als er een kochfix
koffietas wordt opengedraaid, komt
het erop aan om als eerste een
gerecht klaar te maken. De speler
die als eerst een gerecht klaar
maakt ontvangt een Kochfix
bonusfiche.

Voorbereiding
• Het Kochfixdienblad wordt bij
aanvang van het
spel in het
midden van de
tafel gelegd. De
kochfix
koffietassen
worden hierop
gelegd, als ze
tijdens het spel
getrokken
worden.

• De bonusfiches kochfix
worden tijdens de
spelvoorbereiding grondig
geschud en naast het
kochfix dienblad
klaargelegd. De bonusfiches leveren meestal
overwinningspunten op
(koksmutsen) Er is ook
een ster te winnen. De
troostprijs is een bloem
met bloempot, deze levert
echter geen punten op.
• Nadat elke speler een
koffietas van het
basisspel heeft
Ontvangen, worden de Kochfix
koffietassen grondig geschud onder
de overige koffietassen.

Spelverloop met Kochfix
Als een speler tijdens het spel een
kochfix koffietas trekt, legt hij deze
op een vrije plaats op het kochfix
dienblad en trekt vervolgens een
nieuwe koffietas, het kan gebeuren
dat de speler nogmaals een kochfix
koffietas trekt.

Hij trekt vervolgens een nieuwe
koffietas, het kan gebeuren dat de
speler nogmaals een kochfix koffietas
trekt. De speler die nu als eerst een
gerecht klaar maakt, ontvangt een
Kochfix- bonusfiche, en neemt een van
de kochfix-koffietassen van het
dienblad, deze gaat uit het spel.

Het gerecht "Gamer's Best"
Dit nieuwe gerecht wordt bij de andere
gerechten klaar
gelegd bij aanvang
van het spel. Het is
net zoals elk ander
gerecht beschikbaar.
Het gerecht heeft
alle kleuren, en kan dus zonder
beperking worden gekozen. Het
bijzondere, is dat het gerecht niet kan
worden overkruid, ook 3 of meer van
dezelfde kruiden zijn toegestaan.
Men ontvangt zowieso geen
ster voor dit gerecht. Gamer's
Best kan niet verbranden,
maar het gasvuurtje moet wel
minstens op stand 1 staan om
het gerecht te kunnen
afwerken.
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