Recept

Gesmolten < ... >

Ingrediënten

Beschrijving

•

De eerste verpakte reep
voorhanden


Op eenen warme zomerdag vergeette men te eten. Om dit op te
lossen, rent men langs de bar voor een handzame snack, die u
in uw zakken stopt. Vergeet de snack. 



Bedenk u een uur later tijdens de monoloog van den grootten
slechterik dat u een snack heeft. Gesmolten <...> is nu
beschikbaar!

Recept

Goblin Surprise

Ingrediënten

Beschrijving

•


De restjes van gisteren


Xander Brevoort

Men neme verschillende sets kliekjes, en voegen die bij elkaar.
Bij twijfel over smakelijkheid, voege men naar smaak kaas van

•

De restjes van de lunch of
het eten van twee dagen
geleden


•

Bij twijfel: pindakaas

den pinda toe. Tadah! Goblin surprise!

Recept

Pannenkoeken van de Dag & Nacht

Ingrediënten

Beschrijving

•


Bloem


Op eenen koude voorjaarsdag of najaarsdag, neme men de meest serene plek
voorhanden en bouwe hier eenen kampement met kampvuur op. Gij mixt op

•


Ei


•


Melk (eventueel lactosevrij)


•


Cacao


•


Olie en of roomboter


•

Broeder Puk en Broeder Morn

Snufje zout


een half pond bloem, drie a vier eieren en ongeveer driekwart liter melk, tot
deze stroperig van de garde afdruipt. Verdeel in tweeën. Voeg aan één van de
twee bakken enkele eetlepels cacao toe tot gewenst resultaat is bereikt, en mix
deze grondig.



Neem een kampvuur geschikte koekenpan. Begin met random pannenkoek
bakken. Pannenkoek van de dag is goed wanneer deze zacht-goudkleurig is,
pannenkoek van de nacht is goed wanneer deze solide is, niet meer zacht en
kleverig, maar nog wel zacht(en dus niet krokant en breekbaar of baksteenig).
Zie een voor een de verkleumde avonturiers binnenlopen en voer ze
pannenkoeken naar keuze. Hou zoveel mogelijk rekening met allergieën. Voer
onderwijl een goed gesprek over de zin des levens. Of over wat dan ook anders
op het moment je interesse heeft.


Recept

Sna’s Doopbrood

Ingrediënten

Beschrijving

•


Instant satésaus


•

Turks brood

Men bereidde de satésaus volgens verpakking. 



Men snijde het brood in handzame stukken en serveert de
hompen brood en de warme satésaus zo rond middernacht,
wanneer de spelers terugkomen van een lange queeste in het
bos.

