
 

Koffie Zetten  
Direct bij binnenkomst koffie zetten, tot alle kannen gevuld 
zijn.  
Het apparaat aanzetten, zodat deze kan opwarmen. Koffie is direct al te 
zetten. In het grote koffieblik ligt een kopje voor de maat,  2 afgestreken 
bruine scheppen  voor een volle pot koffie (filters liggen op de plank 
boven het apparaat) en op 1/0 drukken. Dan begint het apparaat te 
knipperen en start bij 0 en loopt op tot 16, dan is het klaar (let op, hij 
loopt nog wat door)  
Als de ene pot klaar is, direct de volgende zetten, de hele ochtend door.  

 
 
Verkoop koffie, thee, frisdrank e.d.  
De prijzen: 
Koffie    € 1,20 
Thee     € 1,20     
Warme chocomel.   € 1,50  
Flesjes fris    € 1,50  
Chips kays en dorito  € 0,80  
Koek     € 0,80  
Mars/snicker,bounty,Mentos € 0,80  
Glaasje limonade  € 0,20  
 
Voor het maken van thee en warme chocolademelk, kan het kraantje van 
het koffiezetapparaat gebruikt worden. Verdere benodigdheden staan 
daar boven op de plank.  
Als iemand koffie mee naar buiten wil nemen, schenk het dan in plastic 
bekers met plastic lepeltjes.  

 
Snoepzakjes (voorraad) maken  
Uit iedere snoepbak  (op de kar) 1 snoepje (10 in totaal, zie lijstje op de 
kar)  
Als er een bak leeg is deze vervangen door een nieuwe snoepbak van 
dezelfde prijs uit het magazijn. De prijzen staan op de bakken vermeld.  
Zorg dat je een goede voorraad gevulde zakjes hebt. Er staan 2 grote 
witte emmers met deksel in het magazijn die gevuld kunnen worden.  
Let op, het gaat soms echt hard met de verkoop.  
 
Prijs snoepzakje € 0,50  
 
Limonade maken voor de teams  
In een grote maatbeker 500 ml ranja  



Voor de F-mini’s :   3  volle bladen  
Voor de F en E :    12 bekers per blad per team  
Voor de D, C en G :   vol blad per team  
 
Een schema van de spelende teams ligt in de keuken klaar  
Wat je verder nog moet weten  
 
De lichtknopjes zitten achter de bar, onder het kastje.  
Van de rode knopjes alleen de toiletten in de kantine aanzetten.  
 
9.30 uur Een zak kadetten uit de vriezer halen. Deze kunnen verkocht 
worden met ham en kaas (zie koeling, kaas evt. met kaasschaaf)  
Tosti’s liggen soms in de vriezer kant en klaar, anders witbrood eruit 
halen en tosti’s maken. Ong. 1 brood eruit is voldoende.  
Tosti’s in het apparaat op 170 graden.  
 
Prijs: Kadetje ham/kaas € 1,70     
Tosti                               € 1,70  
 
10.30  uur vaatwasser aanzetten instructie staat op de vaatwasser, 
 
11.00 uur De frituur aan, let op de afzuigkap moet eerst aanstaan.  
Frikandellen (10) en kroketten (10) en patat uit de diepvries halen die in 
de keuken staat, als er niet meer in de koelcel ligt.  
3 uien snijden en pindasaus maken.  
In principe wordt de frituur pas vanaf 13.00 uur gebruikt (dit is ook op het  
krijtbord vermeld), maar als je wilt mag je natuurlijk als extra service ook 
al voor 13.00 uur frituren.  
Ruim af en toe de kopjes op uit de kantine en in de vaatwasser en zo 
nodig een doekje over de tafels.  
Om 13.00 komt er aflossing van de middagploeg. 


