
EETIKET
Kinderen en/op restaurants

EETIKET is de overtreffende trap van een label voor kindvriendelijke 

restaurants. ‘Etiket’ is niet alleen een ander woord voor label. Het bevat 

ook een speelse omschrijving van kinderen – ketten. ‘Eet’ is een culinaire 

knipoog, die zowel verwijst naar wie het eten maakt en opdient (en 

speciale aandacht heeft voor de ketten) als naar de kinderen die met 

smaak willen (leren) genieten van buitenshuis eten. De ‘i’ staat zowel voor 

informatie als ingepakt. Wat buitenshuis eten een bijzondere ervaring 

maakt, is dat de smaakervaring en het eten worden ingepakt met een grote 

strik. Je kan het ook met goochelen vergelijken: wat eerst gewoon maar 

voedsel lijkt, wordt iets speciaals: een smaakbelevenis. De EETIKET-actie 

verklapt voor kinderen enkele van de goochelaarsgeheimen die volwas-

senen kennen, en nodigt uit om het gewoon zelf een keer te doen. 

Kinderen houden van feestjes en eetfestijnen waar ze kunnen 

spelen. Kinderen houden niet van restaurants omdat het 

er te saai is en er te veel moeilijke regels moeten worden 

nageleefd. Het label EETIKET speelt hier op in door het 

restaurantgebeuren te beschouwen als een spel, een stukje 

theater. De restaurantcode met zijn omgangsvormen, tafel-

etiquette, maaltijdpresentatie,… behoren allemaal tot het spel 

‘op restaurant gaan’. De scène is het restaurant; ober, ouders 

en kinderen de acteurs. Wanneer kinderen op een speelse 

manier kennis maken met de restaurantcultuur, wordt een 

restaurantbezoek wél leuk. Op EETIKET-restaurant gaan, is een 

spannende gebeurtenis, een spel, een ritueel. 

SCRIPT

Een klein boekje zal de kinderen doorheen het spel loodsen. In 

dit ‘draaiboekje’ vinden ze de belangrijkste spelregels van de 

restaurantcultuur. Hoe spreek ik de ober aan? Welk bestek gebruik 

ik nu? Wat staat er op een menukaart? Hoe ging het vroeger? 

Hoe gaat het elders? Hoe ziet de restaurantkeuken er uit? De 

boekjes zullen worden verspreid via bibliotheken, scholen en 

jeugddiensten. De EETIKET-restaurants beschikken over exem-

plaren zodat ook bij een onverwacht restaurantbezoek het spel 

kan worden ‘gespeeld’.

ROLLENSPEL

Restaurantvriendelijke kinderen

Het EETIKET-spel wordt gespeeld door kinderen tussen zes en 

twaalf, door hun volwassen tafelgenoten en door het personeel 

van het restaurant. Kinderen zijn in een EETIKET-restaurant 

de eregasten. Ze worden met de beste egards ontvangen en 

bediend. 

Kindvriendelijke restaurants

EETIKET-restaurants dragen er zorg voor dat kinderen op een 

speelse en ontspannen manier kennis maken met de restaurant-

cultuur. Het is een mooie investering; want jong geleerd, is oud 

gedaan. Restaurants komen waar nodig minstens halverwege om 

het spel te spelen: dit zou een basishouding moeten zijn. Wij reiken 

hen tips, suggesties en spelattributen aan. Verder verwachten we 

dat de deelnemende restaurants aan een aantal basisvoorwaarden 

van kwaliteit voldoen, zoals die in het charter van de Week van de 

Smaak (www.weekvandesmaak.be) opgesomd zijn. Een speciaal 

‘EETIKET-menu’ mag evenmin ontbreken. De deelnemende restau-

rants worden via allerlei kanalen in de kijker geplaatst (EETIKET-

sticker op raam, in de brochure, op de website,…). 

(Groot)Ouders, tantes, nonkels, meters en peters: de souffleurs

Ook (groot)ouders, tantes, nonkels, meters en peters… die zorg 

dragen voor het kind, worden betrokken bij de campagne: zij 

kunnen het spel meespelen en kinderen begeleiden in dit leer-

proces (en wie weet, soms zélf iets opsteken). Voor het restaurant- 

bezoek kunnen ze met de kinderen repeteren en tijdens het 

bezoek zijn zij de souffleurs: ze tonen voor hoe het moet en kan. 

En niet te vergeten, zij zorgen ervoor dat de ketten op het einde 

van de voorstelling met zwier de rekening betalen.

RECENSIES

Alle ‘acteurs’ kunnen hun ervaringen kwijt op www.eetiket.be 

(nog niet online). ■
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Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Fien Danniau (T 02 243 13 50) of op info@eetiket.be.


