


AL SPELEND ETEN
     met onze verbluffende eetspelletjes

Exclusief AAN TAFEL WORDT ER NIET GESPEELD
We stellen u voor te    
om van de maaltijd weer een   
en                  moment te maken. 
Speleten is een ontspannende en 
voedende bezigheid waarin spelen 
en eten samenvloeien. Ideaal voor 
de ontwikkeling van de                       ! 
Onze verrassende voorwerpen en 
de daarbij horende spelregels maken 
tafelen en gezellig samen zijn wel 
heel erg leuk. 

speleten
sociaal

gezellig

teamgeest



We verbluffen u met unieke en totaal             .
Onze activiteiten zijn        . 
Laat u verrassen door onze            .

vernieuwende diensten
ludiek, interactief en ontspannend

onvergetelijke maaltijden

WAAROM WIJ UNIEK ZIJN

LATEN WE SAMEN SPELEN EN EENS ANDERS ETEN!



Wij bedenken en organiseren 
activiteiten voor:

Bedrijfsetentjes
Drinks
Bedrijfsverjaardagen
Jaarlijkse feesten
Officiële openingen
Teambuilding
Seminaries
Kerstfeestjes

Festivals 
Beurzen
Vernissages
Etentjes met de bestuursraad
Schoolse of buitenschoolse 
pedagogische workshops
Spelotheekavondjes

Bruiloftsmaaltijden
Verjaardagen
Pensionering
Eindejaarsfeesten

Bedrijven

Groepen

Particulieren

ONZE KNOWHOW



Ideaal voor alle soorten plaatsen (binnen of buiten)
Af te stemmen op grote en kleine groepen
Geschikt voor alle leeftijden
Mogelijk in heel Frankrijk en daarbuiten
Beschikbaar in het Frans, Engels en het Nederlands

ONZE TROEVEN



U wilt de winnaars belonen met een leuke herinnering? 
Onze borden, bestek, gerei, tafelkleden, schorten, handschoenen 
en dobbelstenen zijn verkrijgbaar in onze             .webshop

ONZE GESCHENKEN

ONZE DIENSTEN

Ontdek ons aanbod           rond eten op   
                .

Onder begeleiding van een team animatoren ontdekt u:

Uniek, extra lang, gebogen of tweezijdig bestek
Handschoenen om te delen
Siamese glazen voor een verrassende cocktail
Schorten voor meerdere teamgenoten
En talloze andere buitengewone accessoires

activiteiten
www.onnejouepasatable.com



Voor een drink zijn er verschillende
mogelijk. U wordt uitgenodigd om van de ene tafel 
naar de andere te verhuizen om aan alle activiteiten 
deel te nemen.

DRINK

Tijdens een zittend etentje stellen we u voor te 
speleten op een
            (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht 
of dessert), of we kunnen u animeren tijdens   
                (een spel bij elke gang).maaltijd

ZITTEND ETENTJE

Dankzij de culinaire bereiding kunt u, spelenderwijs,  
                            .

welbepaald moment tijdens de

tafelspellen

Als u een specifiek project hebt, kunnen wij een animatie 
op maat voor u uitwerken.

CULINAIRE BEREIDING

één of meerdere gerechten bereiden

de maaltijd 
de hele



Probeer zonder al te veel ongelukjes te eten met 
handschoenen die u met uw buren moet delen.

Geef de teamgenoot tegenover u aan tafel te eten 
met extra lang bestek.

Op een rijtje met vier zult u uw bewegingen op elkaar moeten 
afstemmen om met slechts één bestek samen te eten.

Onze eetspelletjes



Geef de persoon naast u te eten met gebogen 
bestek.

Deel boogvormig bestek met de persoon die achter 
u zit.

Bundel uw krachten om te eten. De ene kan zijn 
handen niet gebruiken, en de andere is geblinddoekt.

Geef uw buren om de beurt te eten met gemeenschappelijk 
bestek in de vorm van een reusachtig kruis.



Eet met buitengewoon bestek en vind de techniek 
om te drinken met Siamese glazen.

Zij aan zij in deze dubbele schort hebt u elk één hand 
om uw bord leeg te eten.

Speleet afwisselend met uw teamgenoot met 
behulp van de tweezijdige lepel.

Grijp met de mond het eten op het bestek en steek 
het rietje in de buisjes om te kunnen drinken.



Met het keukengerei moeten u en uw teamgenoot uw 
buren aan weerskanten van de tafel te eten geven.

Leid de handen van uw partner met behulp van 
handgrepen om hem te laten eten.

Met vastgemaakte polsen zult u moeten samenwerken 
om uw bord leeg te eten en het snelste team te zijn.

Trek de jas aan en geef uw teamgenoot te eten 
zonder het bord te zien of te zien wat u doet.



Voer de opdrachten op de dobbelstenen uit en doe 
alles wat u aan tafel nooit mag doen.

Maak alleen of in teamverband uw bestek en voer 
specifieke taken uit.

Grijp het voedsel met een reuzentang en breng het 
naar de mond zonder het te laten vallen.

Ontdek de techniek om Siamese glazen leeg te 
drinken zonder ook maar één druppel te morsen.



Met glazen die op verschillende hoeken zijn geplaatst, zult u 
op de juiste manier samen moeten drinken om niet te knoeien.

Drink zonder handen en laat het vloeistofniveau 
zakken tot het tekentje op elk buisje.

Steek het rietje in de buisjes om te drinken, zonder 
gebruik te maken van de handen.

Ontdek meer spellen op
www.onnejouepasatable.com



Gebruik dit buitensporig keukengerei om samen met 
uw teamgenoot een gerecht te bereiden.

Bundel uw krachten om te koken. De ene kan zijn 
handen niet gebruiken, en de andere is geblinddoekt.

Zij aan zij in deze dubbele schort hebt u elk één hand 
om een gerecht klaar te maken.

Onze kook spelletjes



ONZE REFERENTIES

Total
Areva
GDF Suez
Cofidis
Vinci
Michelin
Vilmorin
RTL
Club Med
Bouygues Immobilier
Dassault Data Services
Primagaz
Alter groupe
SKF
Groupe Fareneït
Zolux
Théâtre Brétigny
Abbaye de Fontevraud
Musée des confluences
Museum voor Moderne Kunst van Luxemburg
Frans Museum van de Speelkaart
Université Paris-Est Créteil
Conseil régional Midi-Pyrénnées

Foire de Paris 
SISQA
Salon Cuisinez by M6
Salon Envies culinaires
L’institut du goût
Kookworkshops Cooking 
Baz’Art
Interbev
Interfel
Le Purgatoire
Les 400 coups
La cocotte
Le Cent Quatre
Designer’s Days
Paris design week
Galerie Fraich’attitude
Les ateliers de Paris
Villa Mais d’Ici



Dieter Verlaenen
+32 475 42 00 28
dieter@onnejouepasatable.com

www.onnejouepasatable.com

ONZE GEGEVENS


