
Készen állsz arra, hogy irányítsd a saját éttermedet?
Az olasz gasztrónómia világában a legfontosabb dolog a konyha, ahol az ételek készülnek!  Minden játékos egy kis étterem tulajdonosa , és a lehető 
legízletesebb ételeket kell elkészíteniük, ha minél több vendéget szeretnének és  le akarják nyűgözni az ételkritikusokat!
Természetesen a tökéletes ételek elkészítéséhez tökéletes alapanyagokra van szükség és egy étterem vezetésekor nemcsak a pénzkeresésre és a gazdasági 
ügyekre kell figyelni, hanem a konyhaművészetre is. Tudod úgy vezetni az éttermedet, hogy az éttermednek minden szükséges dolga meglegyen, de emellett 
kulináris remekműveket is  létrehozz?

Legyél egyszerre jó üzletember és mesterszakács, és a tied lesz a legjobb olasz étterem!

A szabály két részre oszlik: az első rész a kezdőknek szól, "Egyszerű receptek kezdő séfeknek"; a második tapasztaltaknak, "Receptek híres séfeknek".

Az olvasást és a játékot az első résszel, az alapszabályokkal érdemes kezdeni. Amikor már elég tapasztalat gyűlt össze, akkor érdemes kiegészíteni a játékot a 
haladó szabályok alkalmazásával.

Ha pedig még ez sem lenne elég, akkor az utolsó oldalon található néhány extra szabállyal is kiegészíthető a játék.



       Tartozékok

30 recept kártya                             30 recept kártya
     előételek                                             első fogás

30 recept kártya                            18 recept kártya
   második fogás                                    desszert

                                            6 pontozó bábu, minden 
    40 bor kártya               játékosnak egy, plusz egy fehér
                                                            a fordulók jelzésre

    6 csillag zseton               5 étterem jelleg zseton

 
3 Arany Kanál 
         zseton                                             4 VIP zseton              

       80 érme                           10 ételkategória zseton

                         140 élelmiszer zseton

- 5 műanyag pohárka, minden játékosnak egy
              - 5 tárolóláda az élelmiszereknek 
                                   -Piac tábla
           -5 étterem tábla, minden játékosnak egy

Előkészületek
Az alap verzióhoz a bal oldalon látható összes tartozékra szükség van. Minden egyéb a dobozban 
marad. Javaslat: Ha mindenki segít az előkészületekben, hamarabb indulhat a játék. Az előkészületek 
9 lépése  sorban:

 A Piac tábla az asztal közepére kerül.

                          A ládák
                          A  ládák részeit a keretekből ki kell szedni és a következő oldal jobb alsó  sarkában    

látható ábra segítségével össze kell rakni. Minden ilyen láda egy-egy bolt árukészletét fogja 
tartalmazni. A fémre hasonlító láda a hentesé.. A faládák a zöldségeshez és a  gyümölcsöshöz 
kerülnek. A Styrohab láda  a halasbolté, a papír doboz pedig a vegyesbolthoz tartozik.

Miután az összes érmét kiszedtük a keretekből csoportosítsuk őket érték szerint, 
majd a Piac tábla mellé tegyük le a kupacokat; ez lesz a bank. A többi zsetont is 
szedjük ki a keretekből és típusonként szétválogatva tegyük a bank közelébe.

Mindenki választ egy színt, elveszi a színhez tartozó Étterem táblát és a 
pontozó bábut. A táblát mindenki maga elé teszi, a bábut a Piac táblára, 
Főzőtudás-mérő legalsó, 10-es helyére rakja. Ezután mindenki elveszi a 
pohárkáját és összesen 25 összértékű érmét. Az érméket tegyük a poharakba, 
hogy a többi játékos ne láthassa a vagyonunkat.

              Figyelem:  játék során a pénzt titokban kell tartani: az érméket tartsátok a poharakban!



   Élelmiszerek 
Minden élelmiszer  zsetont szedjünk ki a keretekből, majd színek szerint csoporto-
sítsuk őket: piros (hentes), zöld (zöldséges), sárga (gyümölcsös), kék (halbolt) és
szürke (vegyesbolt). Minden kupacot külön-külön meg kell keverni, majd a zsetonok képpel lefelé a megfelelő 
ládákba kerülnek. Ezután minden ládából 6 zsetont kell húzni és ezek képpel felfelé kikerülnek a Piacra a megfelelő bolthoz.

                                            VIP zsetonok
                                              A VIP zsetonokat is ki kell szedni a keretből, majd az ábrán látható helyekre kell tenni őket a táblán.

                                                                    Forduló jelző 
                                                                    A fehér séfsapka bábu a fordulók számát jelző sáv első helyére kerül.

     A receptek és a borok
     A recepteket rendezni kell fogások szerint (előételek, első fogások, második fogások, desszertek).
     Minden paklit meg kell keverni és képpel lefelé a Piac tábla mellé kerülnek. A bor kártyákat 
     szintén meg kell keverni, majd a Piac tábla mellé kell tenni képpel lefelé.

    Nos, most már kezdődhet a gasztronómiai 
    kaland! Az kezdi az első szezont, aki a 
    legjobban tud főzni.

                                                                                                                                                                                                                                            Ezután a doboz különálló oldalait be    
                                                                                                                                   Be kell hajtani felfelé a két rövidebbik oldalt.                           kell tenni a helyükre; ezzel kész 
                                                                                                                               Fontos, hogy a pontozott vonalnak alul kell lennie.                                         is a doboz!



Összefoglalás
A játék négy "szezonon" keresztül tart. Minden szezon három akció körre és három pontozó 
körre oszlik. Az akció körökben minden játékosnak lesz lehetősége arra, hogy fejlessze az 
éttermét, vagy tökéletesítse a menüjét.A pontozó körök során el kell nyerni a kritikusok díját 
és meg lehet szerezni egy híres VIP támogatását. Emellett bevételt is szereznek a játékosok. A 
negyedik szezon végén van néhány speciális pontozó kör. Az a játékos nyeri a partit, akinek a 
legtöbb pontja van a játék végén.
Az éppen soron lévő kört a forduló jelző fehér séfsapka bábu mutatja a Piac tábla felső részén 
található sávon.

Akció kör
Az akció körök során az óramutató járását követő sorrendben minden játékos sorra kerül. 
Ilyenkor a játékos, legfeljebb két akciót hajthat végre a következőkből:

      Új recept vagy bor kártya húzása

      Bevásárlás          

A játékos  az akcióit tetszés szerinti sorrendben hajthatja végre. Választható két különböző akció, de akár ugyanaz az akció is kétszer egymás után. A játékoson 
áll a döntés! Miután mindenki végrehajtotta az akcióit, a fehér, forduló jelző séfsapka bábu egy hellyel előrébb kerül a Forduló sávon és egy következő kör 
kezdődik. Így minden játékosnak pontosan 6 akcióra lesz lehetősége a pontozó körök kezdete előtt.

       Új recept vagy bor kártya húzása

A játékos kiválasztja az egyik recept vagy a boros paklit és felhúzza a felső 5 lapot. Egyet közülük a kezébe vesz. A maradék 4 lap nem külön dobópakliba 
kerül, hanem képpel felfelé a húzópakli aljára: akkor fog elfogyni a húzópakli, ha a pakli tetején képpel felfelé lesz a lap.
Ha a választott kártya egy recept (előétel, első, második fogás, desszert) akkor a játékosnak a kezében kell tartania a lapot.
Ha a választott lap egy bor, akkor a játékosnak azonnal ki kell fizetnie a bor árát a banknak, majd képpel felfelé a saját étterem táblájának borospolcára teszi.

FONTOS: A kézben tartott lapok számára nincs megkötés, azonban az Étterem táblákon legfeljebb 3 bor és típusonként 2 recept (előétel, első, második fogás,  
desszert) lehet képpel felfelé az étteremben. A saját táblájáról a játékos bármikor eldobhat lapot, ha egy másik kártyának szeretne helyet csinálni.

Ha a húzópakliból elfogytak a lapok, akkor az eldobott lapokból, keverés után új húzópaklit kell csinálni. A játékos kezében tartható lapok száma nincs 
korlátozva.

A recept kártya
1 Recept kategória : A recept melyik kategóriába tartozik: előétel, elsô fogás, második fogás, desszert.
2 Az étel neve

3 Az étel típusa : Az ennivaló húsétel, halétel, vagy zöldséges étel, vagy esetleg mindhárom típusba tartozik. Ha 
nincs semmilyen ikon, akkor az étel egyik típusba se sorolható.

4 Jelleg : Megmutatja, hogy az étel házias (virág ikon) vagy a nehezen elkészíthető, egzotikus és művészi (villa 
ikon) ételek közé tartozik-e.

5 Hozzávalók : Itt vannak feltüntetve az étel elkészítéséhez szükséges hozzávalók. Minden egyes élelmiszernek 
a háttérszíne megegyezik valamelyik bolt színével, így a háttérszín alapján könnyen beazonosíthattó a bolt, ahol 

az élelmiszer megvásárolható.
6 Nehézségi fok : A séfsapkák száma jelzi, hogy mikor lehet kijátszani ezt a receptet. Amíg a játékos séfsapka 

bábuja  "20"-as alatt van a főzőtudás-mérőn, addíg csak olyan receptek játszhatóak ki, amelyeken 1 séfsapka 
jel van. Amikor a bábu eléri a "20"-as értéket, akkor már kijátszható két sapkás recept is. Három sapkás 

receptek kijátszásához a játékos bábujának el kell érnie a főzőtudás-mérő sáv legfelső szintjét.
7 Az étel ára : Az ételért ennyi pénzt kap a játékos, ha a recept a Bevétel körben képpel felfelé található az 

éttermében.
8 Hírnév pontok : A pontok száma, amit a játékos kap a receptért. 

9 Bor választás : Ha a játékosnak van ilyen bor kártyája az éttermében, akkor extra pontokat fog kapni érte.



A bor kártya

1 Név: A bor neve.
2 Típus: Fehér vagy vörösbor.

3 Ár: Az összeg, amit ajátékosnak kell fizetnie, hogy a bort az éttermében található borosállványra tehesse.
4 Bevétel: Ennyi pénzt fog kapni a játékos a Bevétel körben, ha a bor a borosállványán van.

5 Hírnév pontok: Ennyi pontot szerez a  játékos, ha a bor a borosállványán van.

A borok nagyon fontosak a játékban: bevételnövelő szerepük van a Pontozási körökben. Emellett ha megfelelően vannak 
megválasztva és passzolnak a játékos menüjében található receptekhez, akkor hírnév pontokat lehet velük szerezni a játék 

végén.

       Bevásárlás
A bevásárlás során az egyik boltból 1 alapanyag vehető el és/vagy lelehet cserélni az egyik boltnál található élelmiszereket. Az élelmiszer megvásárlásakor a 
játékos kiválasztja valamelyik boltból az egyik zsetont, majd befizeti a zsetonon feltüntetett összeget a bankba. A megvásárolt élelmiszer a játékos tábláján 
található konyhaszekrényébe kerül. Ezután egy új zsetont kell húznia a megfelelő ládából és képpel felfelé ki kell tennie az üres helyre. Nem lehet több 
élelmiszert tartani a konyhaszekrényben, csak amennyinek hely van. Ha nincs hely az újonnan megvásárolt élelmiszernek, akkor a játékosnak el kell dobnia 
egyet (a megfelelô bolt szemetesébe), hogy helyet csináljon az újonnan vett árucikknek.
Az árukészlet cseréje esetén a kiválasztott boltból az összes zseton a szemetesbe kerül, ezután 6 újat kell húzni a megfelelő ládából és képpel felfelé kitenni őket 
a boltba. Mivel a szemetesbe képpel lefelé kerülnek a zsetonok, így mindig könnyen megkülönböztethető a megvásárolható élelmiszerektől.
A játékos tetszés szerinti sorrendben vásárolhat és cserélheti ki a készletet. Nem kell mind a kettőt végrehajtania ha nem akarja. Szóval vásárol aztán cserél. 
Vagy cserél és aztán vásárol. Vagy csak vásárol. Vagy egyszerűen csak kicseréli az árukat és nem vesz semmit.

Példa: Ede egy kis malachúst szeretne venni az egyik receptjéhez és még egy kis krumplira is szüksége lenne. Azonban nincs krumpli a zöldségesnél. Ezért a 
hentesnél megveszi a disznóhúst, majd kicseréli az árut a zöldségesnél. Kifizeti a húst (4) a banknak, elveszi a zsetont és a saját konyhaszekrényébe teszi. Ezután 
húz egy új zsetont a henteshez a megfelelő ládából (pulyka) és leteszi az üres helyre. Végül eldobja a zöldségesnél lévő 6 zsetont és húz 6 újat: ohó, van krumpli!  
Ezt már megveheti a következő lépése során.

Pontozó körök
Miután a 3 akció kör véget ért, a szezon 3 pontozó körrel fejeződik be. Amikor egy pontozó kör véget ér, a fehér séfsapka bábu egy hellyel előrébb kerül a 
forduló sávon. A bevétel forduló után a jelző a következő szezon első akció körére kerül.

Az ételkritikusok köre
                    Játékos sorrendet követve mindenki recepteket tehet a menüjéhez. A recept lapok kirakásához a recepten feltüntetett hozzávalókat be kell fizetni; ezek 
                    a zsetonok a megfelelő bolt szemetesébe kerülnek. Nem kell a játékosnak kifizetnie az összes recept kártyáját. Dönthet úgy is, hogy a következő   
                   szezonra megtartja mindet, vagy tartalékol néhányat közülük. Amikor a játékos kijátszik egy recept kártyát, akkor az éttermének a menü részébe teszi 
a lapot. A játékos menüjében mind a négyféle fogásnak 2 helye van és mindenkinek egyszerre maximum 2 étele lehet egy-egy fogásból. Ha a játékos kijátszik 
ugyanabból a fogásból egy harmadik lapot, akkor az egyik, már lent lévő kártya közül el kell dobnia egyet.



FONTOS: Ha kettő (vagy több) recepthez ugyanaz a hozzávaló kell, akkor abból az élelmiszerből kettőnek (vagy többnek) kell lennie a játékos 
konyhaszekrényében, hiszen minden recepthez kell egy.

TIPP: Nem minden recepetet lehet elkészíteni egy szezon alatt. A nehezebb recepetekhez több tervezés és több akció szükséges, mielőtt kijátszhatóak lesznek:  
ezeket a lapokat kézben kell tartani és a játék során később kijátszani őket!

PÉLDA: Az ételkritikusok körében vagyunk. Edének a jobb oldali képen látható 
receptek vannak a kezében és a kártyák alatt láthatóak, miket tárol a konyhaszekré-
nyében.
Szeretné az összes receptet a menüjéhez tenni, de ezt nem teheti meg. Ugyanis ehhez 
szüksége lenne 2 gombára, 1 articsókára, 1 sajtra és 1 marhahúsra, azonban 1 
gomba hiányzik.
Úgy dönt, hogy csak az “Articsóka gombával”és a”Marhasültet” készíti el; ehhez 
bead 1 articsókát, 1 gombát és 1 marhahúst. Megtehetné azt is, hogy a “Sült gombát” 
és a “Marhasültet” készíti el és a megmaradó 1 articsókát és 1 sajtot a későbbi 
szezonok során használja majd fel.

FONTOS: Ahogy a példából is kiderült, a fel nem használt élelmiszerek a forduló 
végén a konyhaszekrényben maradnak!

Miután a játékosok kirakták a receptjeiket, a kritikusok lepontozzák minden étterem új receptjeit. Csak az ebben a fordulóban kijátszott recept kártyák 
számítanak! A régebbi receptek nem lesznek figyelembe véve ebben a fázisban.
Mindenki összeadja az új receptjeinek hírnév pontjait,  ez lesz a játékos Pontszáma.
A legnagyobb Pontszámmal rendelkező játékos lesz a  kritikusok általi első helyezettje a szezonnak. Ez a játékos a saját séfsapka bábuját 3 hellyel feljebb teszi a 
Főzőtudás-mérő sávon. A második játékos 2 lépéssel, míg a többiek 1-1 hellyel lépnek feljebb. Ha egyenlőség áll elő, akkor szabálykönyv végén található a 
“Döntelenek esetén” rész a mérvadó.

PÉLDA: A recepetek kijátszása után Ede 10 pontot kapott a kritikusoktól. Tekla 11, Ellák 8  és Mirkó, mivel csak egyetlen recpetet tudodd kijátszani, 4 ponttal  
lett gazdagabb.. Tekla a győztes és így 3 hellyel lép feljebb a Főzőtudás-mérő  sávon; őt követiEde 2 lépssel. Mirkó és Ellák 1-1 hellyel lépnek feljebb.

TIPP:,Nem árt, ha a játékosok alaposan átnézik a menüjeiket.  Igaz ugyan, hogy  el lehet dobni recepteket vagy borokat, hogy helyet csináljunk az új lapoknak,  
de ez nem tanácsos.

                  VIP kör
                  Miután az ítészek döntöttek, itt az ideje a VIP licitálásnak. Egy VIP támogatásának elnyeréséhez pénzre van szükség.

Minden játékos magában eldönti, hogy mennyit szeretne költeni azért, hogy a VIP támogassa az éttermét. Ezt a tétet a kezébe veszi (úgy, hogy senki más ne 
láthassa). Mikor mindenki elkészült, a játékosok egyszerre megmutatják ki mennyi összeget rejtett el. Annak a játékosnak, aki a legtöbbet ajánlotta fel, be kell 
fizetnie a felajánlott összeget a bankba. Ezután elveszi a VIP zsetont és a saját éttermének "falára" teszi. Ezután mindenki láthatja az összes híres embert, aki a 
játékos éttermében étkezik. Emellett 1 csillag zsetont is tesz a játékos a saját Étterem táblájára.
A többi játékos a tétjének a felét fizeti be a bankba, míg a maradékot megtarthatja.
Ha egyenlőség áll elő, akkor szabálykönyv végén található a “Döntelenek esetén” rész a mérvadó.
A játékot mindenki étterme 1 csillag zsetonnal kezdi. Ha később több csillagot szerez valaki, akkor az újat hozzáteszi a már meglévőkhöz

TIPP: A játék végén minden csillag 10 hírnév pontot ér. Ha valakinek sok VIP vendége van, akkor megnyerheti a partit, azonban nem szabad túl sokat 
kockákztatni: ha a tét túl magas, nem marad pénz az étterem működtetésére!

PÉLDA: A Piros Kesztyű újságírója a városba érkezett egy eseményre.  A játékosok pénzt költenek azért, hogy a neves riportert a saját éttermükbe 
csalogassák. Mindenki eldönti mennyit szeretne erre áldozni, majd a markába veszi az összeget, úgy hogy a többiek ne lássák. Mikor mindenki rejtett, egyszerre 
megmutatják ki mennyi pénzt áldoz erre a célra. Ede 1-et, Tekla 5-öt, Mirkó 12-őt ajánl fel; Ellák nem tett ki semmit.  A VIP zsetont így Mirkó nyerte, aki a tétjét  
beteszi a bankba, Ede, Tekla, és Ellák nem kap semmit: Edének nem kell fizetnie semmit ( lefelé kerekíŧés van), Teklának 2-tőt kell fizetnie, míg Ellák szintén nem 
fizet semmit.



                      Bevétel kör 
                      Ebben a fázisban mindenki bevételhez jut. A játékosok összeszámolják az éttermükben található összegeket: a  menüjükben található receptekrôl és 
                      a bor kártyáikról. Ez lesz a bevételi forrásuk!
A játékban minden bevételi összeg világos szürke érmével van jelölve, míg a sötét szürke érmék a kiadásokat mutatják.

Előkészület az új szezonra
A szezon végén nem kell eldobni semmit: a Receptek maradnak a menükben, ugyanúgy a bor kártyák is a borosállványokon és az élelmiszerek is a 
konyhaszekrényekben.
Ha a játékos kezében maradt recept vagy bor kártya, megtartja őket a következő szezonra.
Kezdődhet az új szezon! A fehér séfsapka bábut a naptáron egy hellyel előrébb kell tenni. A főzőtudás-mérőn legkevesebb ponttal rendelkező játékos kezid a 
következő szezon első akció körét.

FONTOS: A menübe kitett minden recept a játék hátralévő részében aktív marad, növeli a játékos bevételét a Bevételi körben. Nem kell újra beszerezni a 
hozzávalókat!

A játék vége: Befejező körök
A játék a negyedik szezon végén ér véget. Az utolsó pontozási körök egy kicsit eltérnek a korábbiaktól:

                      Ízkalauz kör
                      Itt az idő felkészülni a következő év Ízkalauzára: a kritikusok a játékosok menüit fogják értékelni.
                      A kör első része ugyanúgy zajlik, mint egy sima Ételkritikus kör. A játékosok új recepteket tehetnek a menüjeikhez a korábbi szabályoknak 
megfelelően a hozzávalók befizetésével.
Ezután, fordított játékos sorrendet követve, mindenkinek be kell mutatnia a kritikusoknak egy teljes menüt, amely egy előételből, egy első, egy második 
fogásból és egy desszertből áll: a fogásokat mindenki a saját menüjeiből válogatja ki és a táblája mellé teszi a lapokat, így egyértelmű lesz a kiválasztott ételsor.
Ha valaki nem tud összeállítani egy teljes menüt, akkor nem vehet részt az Ízkalauz körben.
Miután mindenki kiválaszotta az ételsort, össze kell adni az ételeken látható hírnév pontokat: ez lesz a játékosok végső pontszáma. A séfsapka bábukat nem kell 
mozgatni, ehelyett a legtöbb pontott szerzett játékos kap 1 Arany Kanál lapkát.Ha egyenlőség áll elő, akkor szabálykönyv végén található a “Döntelenek 
esetén” rész a mérvadó.

Az Ételkritikusok emellett díjakat is osztanak azoknak az éttermeknek, amelyeknél a menü fogásai egyezést mutatnak valamilyen tekintetben:
- Ha a menü minden fogása ugyanabba az étel kategóriába tartozik ( például az összes fogás halétel),akkor a játékos kap egy megfelelő zsetont. Ez a zseton 10 
hírnév pontot ér.
- Ha a menü minden fogása ugyanolyan jellegû (például az összes Házias jellegû),akkor a játékos kap egy megfelelő bónusz zsetont. Ez a zseton 15 hírnév 
pontot ér.

TIPP:Ezek a bónuszok nagy segítséget jelenthetnek a játék megnyeréséhez, de alaposan előre kell tervezni, ha valaki szeretné megszerezni őket. Mindkét  
bónusz begyűjtése (Étel kategória és Jelleg) nagyon nehéz, azonban 25 hírnév pontot ad a játék végén, ha sikerül megszerezned mindkettőt.

PÉLDA: Tekla a lenti recepteket választotta ki az Ízkalauz körre. A menüsor 21 hírnév pontot ér.  Azonban Elláknak több pontja van, így ő nyeri meg a kört és 
kapja meg az Arany Kanalat. Tekla ügyesen állította össze a menüjét: mind a négy fogása halétel, így kap egy Hal lapkát. Sajnos azonban a menüjének 
második fogásáról hiányzik az Arany Villa, így nem kaphatja meg  a Jelleg zsetont.



                    VIP kör
                    Ez ugyanúgy zajlik, mint a korábbi VIP körök

                     A Legjobb Gazdálkodó Díj
                     A bevétel begyűjtése helyett, mindenki megmutatja mennyi pénze maradt a pohárkájában. Akinek a legtöbb, az kap 1 Csillag zsetont. Ha  
                     egyenlőség áll elő, akkor szabálykönyv végén található a “Döntelenek esetén” rész a mérvadó.

TIPP: Nagyon nehéz megnyerni egyszerre az utolsó VIP kört és a Legjobb Gazdálkodó Díjat. Azt kell szem előtt tartani, hogy melyik vezethet a győzelemhez 
az adott esetben. És emlékeztetőül: az utolsó szezon végén nincs bevétel! A Bevétel kör csak díjat ad, bevételt nem!

PÉLDA: A játék végén Edének 57 érme van a pohárkájában, Teklának 23, Mirkónak 48, így Ede kapja meg a csillagot, amit az éttermébe tesz.

                   Nemzeti Szakácsverseny
                   Az év végén  mindenki benevez a legjobb receptjével a Nemzeti Szakácsversenyre. A játék utolsó fázisa a Nemzeti Szakácsverseny. Az első
                  játékossal kezdve, mindenki kiválasztja a menüjéből a legjobb receptjét ( amelyik a legtöbb hírnév pontot adja). Az játékos, aki a legmagasabb hírnév 
ponttal rendelkező receptet tette ki, kap 2 Arany Kanalat. A második helyezett 1 Arany Kanalat kap.  Az Arany Kanalak a játék végén 15 pontot érnek. Ha 
egyenlőség áll elő, akkor a szabálykönyv végén található a “Döntelenek esetén” rész a mérvadó.

A végső pontozás
Miután véget ért a Nemzeti Szakácsverseny, itt az idő kiszámolni a pontokat! Pontokat lehet szerezni a következők után:

Főzőtudás-mérő: Mindenki annyi pontot kap, ahányadik helyen áll a séfsapka bábuja.

Menü-Bor pontok: A Menüben található recept kártyák és a borosállványon lévő bor kártyák hírnév pontjai (a kézben tartott lapok nem érnek semmit)

10 pont minden Csillagért (minden étteremnek alapban van egy csillaga).

10 pont ha az étteremnek van egy Étel kategória Zsetonja.

15 pont ha az étteremnek van Specialitás Zsetonja

Megfelelő bor bónusz: A menüben található receptek mutatják, hogy milyen borok passzolnak hozzájuk. Ha a játékosnak van a borosállványán ilyen 
bor, akkor minden ilyen egyezésért 3 pontot kap.

Össze kell adni a pontokat és akinek a legtöbb pontja van az nyerte meg a játékot!

Egyenlőség eseténEgyenlőség esetén
Számos olyan eset előfordulhat, amikor döntetlen lesz az eredmény, például az ételkritikusok által adott pontok esetében vagy akár a játék végi pontszámnál. 
Egyenlőség esetén a következő lépéseket kell követni a nyertes meghatározásához:
1. A játékosok bábuja hol áll a főzőtudás-mérőn: aki előrébb áll az nyert. Ha továbbra is fennáll az egyenlőség,
2. A játékosok menüjében található legmagasabb hírnév pontos étel: akinek magasabb az nyert, Ha továbbra is fennáll az egyenlőség,
3. A játékosok menüjében található legdrágább étel: akinek magasabb az nyert, Ha továbbra is fennáll az egyenlőség,
4. A játékossorrend: aki előrébb van, az nyert.



Haladó szabályok    Haladó szabályok    

    Amiket az alapjáték 
    tartozékaihoz hozzá
            kell tenni

  1 bónusz tábla

   3 szakácskönyv 
   zseton

                                                 5 egyszerű különterem

 4 luxus különterem             2 szuper luxus különterem

     14 bónusz kártya     14 bónusz kártya
             ( első rész)       ( második rész )

                       17 Jellegzetesség kocka

Előkészületek
              Az alapjáték előkészületeinek végén a Bónusz táblára kerül a sor a következőképpen:

    
                         A Bónusz tábla a Piac tábla mellé kerül.

Bónusz kártyák- A kártyákat két kupacba kell szétszedni a hátoldalukon látható 
számnak megfelelően,. majd meg kell keverni a két paklit. Az "1"-es kupacot a Bónusz 
helyre kell tenni a Bónusz táblán, a második kupacot egyelőre félre. Az 1-es pakli felső 
7 lapja a Bónusz tábla helyeire kerülnek egyesével.

Különterem lapkák - Az összes különterem lapkát ki kell szedni a keretekből, majd 
típusonként szétválogatni. Az összes lapkát a bónusz tábla megfelelő helyeire kell 
tenni. Ajátékban használható  lapkák száma a játékosok számától függ; a szükséges 
lapkák száma leolvasható a tábláról. Például  3  játékos esetén 3 egyszerű, 2 luxus  és 
2 szuper luxus különterem lapkára lesz szükség.

Jellegzetesség kockák - 2 kockát ki kell venni a dobozból (5 játékos esetén 3-at) 
és a táblán látható  Lábosra kell rakni őket.. A játékosok számától függő kockák 
száma szintén fel van tüntetve a táblán.

Szakácskönyv zsetonok - Az összes szakácskönyv zsetont ki kell szedni a 
keretekből, majd képpel felfelé a Bónusz táblára kell tenni őket. A lapkák pontos 
száma a játékosok számától függ a táblán látható táblázat szerint.



Összegzés
A játék ugyanúgy zajlik, mint az alapjáték esetében, kivéve, hogy a játékosoknak a két akció mellett egy harmadikat is lesz lehetőségük választani.

     Új recept vagy bor kártya húzása (ahogy az alap játékban)

         Bevásárlás (ahogy az alapjátékban)
                                                                                          A speciális akciók lehetnek
         Speciális akció végrehajtása 

1 Jellegzetesség kocka elvétele

Bónusz kártya vásárlása

Különterem építése

Főzőtanfolyamon való részvétel

Ahogy az alapjátékban, itt is 2 akciót hajthatnak végre a játékosok olyan sorrendben, ahogy szeretnék.

      1  Jellegzetesség kocka elvétele

Ha van Jellegzetesség kocka a táblán a Lábosban, akkor ezzel az akcióval a játékos elvehet egyet, amit a pohárkájába tesz.
A kockák bónuszt adnak a játékosnak a Kritikus körben, az Ízkalauz körben vagy a Nemzeti Szakácsversenyen.
Minden ilyen kocka +1 pontot ér, csak egyszer használható fel és csak abban a körben számít, amelyikben a játékos felhasználja. A kocka használat után a 
dobozba kerül.
Ha több pluszpontot szeretnénk, akkor egyszerre több kockát is ki lehet játszani. Például 2 kocka esetén a bónusz +2 pont lesz.
Akockákat akkor lehet kijátszani, amikor már mindenki eldöntötte melyik recepteket fogják felhasználni az adott körben. Mindenki annyi kockát játszhat ki, 
amennyi van nála, és olyan recepethez is lehet tenni kockát, amelyiken már van egy vagy több kocka, de a már kitett kockákat nem lehet visszavenni. Ha már 
senki nem szeretne kockákat kitenni, akkor a játék folytatódik az aktuális kör Pontszámainak kiszámításával.

PÉLDA: Ellák és Rajmund szeretnének a kritikusok kegyeiben járni. Rajmundnak két receptje van, amelyek összesen 11 hírnév pontot érnek. Elláknak szintén 
2 receptje van, de csak 10 hírnév ponttal. Kockákat játszanak ki: Rajmund passzol, Ellák kitesz 2 kockát hogy összesen 12 hírnév pontja legyen. Most  
Rajmundon a sor: ő is kitesz 1 kockát, így neki is 12 hírnév pontja lesz. Döntelen állt elő, de mivel Rajmund előrébb áll a Főzőtudás-mérőn , mint Ellák, ezért 
Rajmund áll nyerésre. De Ellák nem adja fel: maradt még 1 kockája a poharában! Kiteszi és így 13 hírnév ponttal nyeri meg a Kritikusok körét!

          Bónusz kártya vásárlása

Ha valaki befizeti az egyik bónusz kártyán látható összeget, akkor megveheti a lapot. Minden bónusz kártyának hatása van a játékra,ami fel van tüntetve a 
kártyán.Csak azok a kártyák vásárolhatóak meg, amelyek a Bónusz táblán vannak egyesével felfordítva. Nem lehet megvásárolni a Bónusz kártya pakli felső 
lapját. A kártyákon:
1 Ikon: Jelzi, hogy alap bónusz kártyáról van szó (nincs semmilyen jel), egy szabad akcióról vagy egyszer 
használható bónuszról.
2 Ár:  A kártya ára.
3 Leírás: Leírja, hogy mit tud a kártya. Előfordulhat, hogy a kártyán feltüntetett szöveg ütközik az 
alapszabállyal. Ebben az esetben, a kártya felülírja az eredeti szabályt de csak annak a játékosnak, aki  
megvásárolta a kártyát.

  Vásárláskor a halasbolt 
                ládájából is vásárolhatsz árut. 

Ha egy játékos vásárol egy bónusz kártyát, akkor le kell tennie az éttermében található, a bónusz kártyáknak fenntartott 4 hely egyikére. Senki nem vehet 4-nél 
több bónusz lapot a játék során. A megvásárolt bónusz kártya helyére a szezon végéig nem kerül ki új lap.

Többször felhasználható bónusz kártya
Azokat a kártyákat amelyeknek a bal felső sarkában ez az ikon látható, a játék hátralevő részében újra és újra fel lehet használni. Így ha a játékosnak 
például van egy Gyümölcsöskertje (Orchard), akkor közvetlenül a gyümölcsös ládából vásárolhat. Továbbá amikor vesz egy szabad akció bónusz 
kártyát, akkor azonnal kihasználhatja a kártya előnyét anélkül, hogy akciót használna fel erre. így mikor a játékos megvette a Gyümölcsöskert lapot, 
azonnal vehet egy alapanyagot a Gyümölcsös ládából.

Egyszer használatos bónusz kártya
Azokat a kártyákat, amelyeknek a bal felső sarkában ez az ikon látható, csak egyszer lehet felhasználni.Ha avalki egy ilyet használ, akkor a használat 
után a lap visszakerül a játékos táblájára de képpel lefelé. A felhasznált lapot nem lehet eldobni, hogy újabb kártyáknak helyet csináljunk! Néhány 
kártyát azonnal fel kell használni, néhányat csak ha akarunk. Bónusz kártya felhasználása nem számít külön akciónak!



PÉLDA: Ede egy fantaszikus vacsortát szeretne készíteni halas fogásokkal. Meglátja a bónusz kártyák között a Halász lapot, és megvétele mellett dönt. Kifizeti  
a lap árát a bankba, majd a lapot az éttermébe teszi. A játék hátralévő részében Ede a halasbolt ládájából kikeresheti a neki szükséges nyersanyagokat és 
megveheti azt, ahelyett hogy várna arra, mikor lesz a kívánt élelmiszer elérhető a boltban. Mindemellett a lap megvásárlásakor azonnal használhatja a lapot,  
azaz kikeres egy Tőkehal zsetont, kifizet az árát a bankba, majd a konyhaszekrényébe teszi.

         Különterem építése

Meg lehet növelni az étterem méretét úgy, hogy a játékosok egy új étkezőt tesznek az éttermükhoz.Minden ilyen 
különteremnek természetesen ára van ( 1 ), bevétel ad a tulajdonosának minden bevételi körben ( 2 ) és hírnév pontokat (3) is 
lehet általuk szerezni a játék végén. Csak akkor lehet  különtermet építeni, ha a Bónusz táblán van megfelelő típusú lapka. 
Senki nem tehet háromnál több különtermet az éttermébe. Az étkező lapkákat el lehet dobni (visszakerülnek a dobozba) , 
hogy helyére egy másikat tegyen le a játékos.
Az első szezon során csak egyszerű különtermeket lehet építeni. A második szezonban (a negyedik akció körtől kezdve) már 
lehet luxus különtermeket is. A harmadik ( a hetedik akció körtől kezdve) és negyedik szezonban mindenféle különterem 
építhető.

      Részvétel egy főzőtanfolyamon

Főzőtanfolyam növeli a szakácstudományt és így nehezebb recepetek is el lehet készíteni. Egy ilyen tanfolyam elvégzése 10 pénzbe kerül. A játékos a pontozó 
bábuját egy hellyel feljebb teszi a főzőtudás-mérő sávon. Ezután egy szakácskönyv lapkát le kell fordítania Bónusz táblán. Ha az összes szakácskönyv lapka le 
van fordítva, akkor már nem lehet ezt az akciót választani.

Pontozó körök: változások
A pontozó körök végrhajtása ugyanúgy történik,  mint az alapjáték esetén, de fontos tudni, hogy a Bevétel körben az étkezők is hozhatnak pénzt, illetve a 
Jellegzetesség kockákat fel lehet használni a Kritikusok, az Ízkalauz körben és a Nemzeti Szakácsversenyen is : ezek talán megváltoztatják a végső pontozását 
is!

Szezon vége - változások
Minden szezon végén a Bónusz táblát  is elő kell készíteni a következő szetzonra.
Először is minden bónusz kártyát, amelyek még képpel felfelé vannak a táblán, el kell dobni. Megállapodás szerint, dobópkali létrehozása helyett, a levett 
lapokat, hasonlóan a receptekhez, képpel felfelé  a húzópakli aljára is be lehet tenni. Ezután újabb 7 bónusz lapot kell húzni és kitenni őket a táblára (ha az 1-es 
pakliból elfogytak a lapok, akkor a 2-est kell a továbbiakban használni).
Minden szakácskönyv zsetont fel kell fordítani, így újra lehet őket használni az új szezonban.
Fel kell tölteni kockákkal a táblán látható Lábast: annyi kockát kell kitenni, hogy ismét a játékosok számának megfelelő maximális kocka legyen kint.
Mikor minden kész, a fehér séfsapka bábu a naptáron a következő szezon kezdetéhez kerül: ugyanúgy, mint az alapjáték esetén, a Főzőtudás-mérőn a 
legkevesebb ponttal rendelkező  játékos lesz a kezdő a következő szezon első fordulójában.

Végső pontozás
A játék végén ugyanúgy pontozunk, mint az alapjáték esetén majd ezután:

           Különtermek hírnév pontjai: Az étteremben található  étkezők pontjat kell hozzáadni a végső pontszámhoz.i

          Bónusz kártya pontok: Az étteremben található bónusz kártyák pontja.it kell hozzáadni a végső pontszámhoz.



Függelék elégedetlen szakácsoknakFüggelék elégedetlen szakácsoknak

Ha az Alapszabályok túl könnyűnek tűnnek, vagy a Haladó szabályok ugyan kielégítőek,
 de hiányzik valami belőle, akkor ki lehet próbálni a következő egyszerű kis szabálymódosításokat is.

Kiegyenlített fordulók
Igazságosabb lesz a játék, ha a játékossorend máshogy van meghatározva.
Minden szeonban a játékosok a lépéseikte a Főzőtudás-mérő sávon álló bábuik helyzetével fordított sorrendben hajtják végre.
Így az a játékos lesz az első, aki a Főzőtudás-mérő sáv legalján áll, őt követi az előtte álló játékos és így tovább, egészen addig a játékosig, aki a sáv legelején áll.
Ez a szisztéma kiegyensúlyozottabbá teszi a játékot,

Inas akció
Ezzel a változtatással egy újabb akciót lehet választani. Az Inas akció két akciónak számít, ha valaki ezt választja, akkor csak ez az egy lépése lesz az akció 
körben. Ezzel az akcióval közvetlenül a boltok ládáiból lehet 1 élelmiszert megvásárolni.
Ez a lehetőség azokban a ritkább esetekben lehet a játékosok segítségére, ha a boltban nincs akínálatban az éppen keresett élelmiszer.

Borok
Ha a gazdaságosság útja túl könnyű nyerési lehetőségnek tűnik, akkor a bevételt lehet csökkenteni.
A módszer nagyon egyszerű: az első szezonban senki nem vehet bort. A bor kártyák segítségével könnyen lehet pénzt keresni: ennek a szabálynak a 
bevezetésével a játékosoknak sokkal jobban meg kell fontolniuk mit lépjenek.


