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Pizza, Pizza!
Inhoud:
25 pizzapuntkaarten met verschillende vormen daarop, 4 pizzaborden, 
1 dubbele wijzertol, 1 bord met de chef-kok

Beginnen
• Iedere speler kiest een pizzabord en plaatst dit voor zich op tafel.
• De pizzapuntkaarten worden omgekeerd, met de bodem naar boven  
 gericht, op de tafel uitgespreid.
• Het bord met de chef-kok en de wijzertol worden in het midden van de  
 tafel geplaatst.
Doel
Je pizzabord met heerlijke pizzapunten vullen.
Spelregels
• De jongste speler begint door beide wijzertollen een draai te geven. 
• Daarna kiest deze speler een kaart met een pizzapunt die past bij de 

kleuren of de vorm die op een van de wijzertollen wordt aangegeven 
en plaatst de pizzapunt met de door ingrediënten bedekte zijde naar 
boven gericht op zijn of haar pizzabord.

• Als de pizzapunt die wordt omgekeerd echter een vies ingrediënt 
bevat (te herkennen aan een gestreepte rand), moet die op last van de 
chef-kok worden weggegooid! Iedereen roept “In de vuilnisbak!” en de 
pizzapunt wordt op de vuilnisbak op het bord van de chef-kok gelegd. 

• Als een speler de wijzertol draait en geen bijpassende vorm of kleur op 
zijn bord heeft (omdat deze bedekt is door een pizzapuntkaart), dan 
pakt de speler bij die beurt geen pizzapunt op.

• Als een van de wijzertollen naar een afbeelding van een hand wijst, kan 
de speler een pizzapunt pakken van het bord van een andere speler. 
Hij of zij moet goed kijken en zorgen dat de pizzapunt past bij een 
lege ruimte op zijn of haar bord (dit kan worden gecontroleerd door te 
kijken naar de rand van de pizza’s van de andere spelers). Als niemand 
een pizzapunt heeft die de speler nodig heeft, dan kan de speler 
een pizzapunt van de tafel pakken die overeenkomt met de andere 
wijzertol.

• Opmerking: Als beide wijzertollen naar een afbeelding van een hand 
wijzen, kan de speler slechts één pizzapunt pakken van een andere 
speler. 

• Daarna is de volgende speler aan de beurt.
De winnaar
De winnaar is de eerste speler die zijn bord vult met heerlijke pizzapunten 
en dan roept deze ‘Pizza, pizza!’. 
Na het spel:
Nadat spelers hun pizza’s hebben gemaakt, kunnen ze bespreken wat 
hun favoriete ingrediënten zijn. Welke zijn lekker? Welke zijn vies? Welke 
ingrediënten passen het best bij elkaar?

Contents:
25 shaped pizza slice cards, 4 pizza boards, 1 double spinner, 
1 Head Chef board

Setting up
• Each player takes a pizza board and places it in front of them.
• All the shaped pizza slice cards are spread on the table, topping side 

down.
• The Head Chef board and the spinner are placed in the middle of the 

table.
Object
To fill your pizza board with delicious pizza slices.
To play
• The youngest player begins by spinning both spinners. 
• They then choose a pizza slice card from the table that matches either  
 the colour or the shape shown on one of the spinners and place it,  
 topping side up, on the corresponding space on their pizza board.
• However, if the pizza slice they have turned over shows a gruesome  
 topping (with a striped edge), the Head Chef will make them throw it  
 away! Everyone shouts “In the bin!” and the slice is put onto the swing  
 bin on the Head Chef board. 
• If a player spins and doesn’t have a matching shape or colour visible on  
 their board (because it is covered by a pizza slice card), then they do not  
 pick up a slice on that turn.
• If either spinner points to a picture of a hand, the player can take a pizza  
 slice from another player’s board. They must choose carefully, making  
 sure that the slice they choose matches an empty space on their board  
 (this can be checked by looking at the edge of the other players’ pizzas).  
 If nobody has a slice that player needs, they can take a slice from the  
 table that matches the other spinner instead.
• Note: if both spinners point to the hand pictures the player can only  
 take one slice from another player. 
• Play then passes to the next player.
The winner
The winner is the first player to fill their board with delicious pizza slices 
and shout ‘pizza, pizza!’ 
After the game:
Once players have made their pizzas, they can talk about which toppings 
are their favourite. Which are yummy? Which are yucky? Which toppings 
go together the best?

Players can also try cooking up their very own delicious pizzas with four 
tasty, child-friendly recipes. 
Visit www.orchardtoys.com/pizzarecipes or 
               scan the QR code:

Pizza, Pizza!


