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48 orderkaarten

6 karakterkaarten

25 voorwerpkaarten

15 ‘Nasty eist’-kaarten

13 ‘geheime opdracht’-kaarten

20 doelstellingskaarten
      (alleen in het solospel)

6 referentiekaarten

18 houten onderdelen

- 6 meeples (één per kleur)

- 6 scorestenen 
(één per kleur)

- 6 tijdstenen 
(één per kleur)

25 dobbelstenen 
(vier per kleur en één witte)

18 reputatiestenen 
(drie per kleur)

12 meeplestickers

1 startspelersleutel

1 klok

1 spelbord

1 spelregels

6 spelersborden

76 ingrediëntkaarten

- 6 ambrozijnkaarten

- 6 bierkaarten

- 6 elixerkaarten

- 6 fruitkaarten

- 6 kruidenkaarten

- 6 likeurkaarten

- 6 honingdrankkaarten

- 6 nectarkaarten

- 6 stenenkaarten

- 6 alcoholkaarten

- 6 siroopkaarten

- 6 wijnkaarten

- 4 toverdrankkaarten

In een land verscheurd door oorlog, een magisch land van 
heldendaden en epische quests, bestaat er een plek waar de 
eeuwigdurende oorlog tussen de vijf koninkrijken niet eerder 
voelbaar is geweest. Diep verborgen in de schaduwen van een grot 

in de heuvels van Strongcliff, is dit het best bewaarde geheim in jaren. 
Deze plek heet Cavern Tavern. 
Niet veel van jullie hebben van deze taverne gehoord en er heerst 
een stilzwijgende wapenstilstand tussen zij die de taverne bezoeken, 
ongeacht waar zij vandaan komen en tot welk koninkrijk zij 
behoren. Maar laat je niet in de maling nemen, mijn vriend, het 
is hier allesbehalve veilig! Het is zelfs de meest gevaarlijke plek in 
het Noordelijke koninkrijk, misschien nog wel gevaarlijker dan het 
slagveld zelf. De taverne zit daarbij vol met de zwaarste criminelen uit 
de vijf koninkrijken. Het is een plek waar profiteurs hun vuile zaken 
komen doen en waar afvalligen proberen de wet te ontduiken. Maar 
zo af en toe kom je ook arme schurken tegen die gewoon de weg kwijt 
zijn geraakt.
De taverne wordt gerund door de smerigste, meest koelbloedige 
dwerg die je ooit hebt gezien. Hij heeft daar dan ook zijn bijnaam 
‘Nasty’ aan te danken.
Iedereen die voor Nasty werkt, heeft een onrustig leven achter de rug. 
De geschiedenis ontvluchtend zoekt men onderdak in de taverne, 
waar Nasty eenieder met open armen ontvangt en een beter leven 
belooft. Zodra de ware kant van Nasty naar voren komt, is het te laat...
Maar niet alles is slecht in de taverne. Er zijn nachten bij waarin je 
alles vergeet en geniet van de goede sfeer. Het eten is er erg lekker 
en de beste drankjes en cocktails ter wereld zijn hier verkrijgbaar. 
Soms begint er iemand spontaan te zingen en doet de rest mee. Zulke 
momenten maken de taverne een bezoekje waard. 
Zo, mijn vriend, nu je het een en ander weet over de taverne, waar kies 
je voor? Ben je klaar voor het grootste avontuur van je leven - werken 
in de Cavern Tavern?

Introductie Spelmateriaal

Niet alle aanwezige onderdelen 
zijn afgebeeld. 

Die worden alleen gebruikt in 
de ‘Geheime kamer’-uitbreiding 

(pagina 17).



4 5

Hoe win je het spel?
Cavern Tavern duurt 10 ronden. Aan het einde van de laatste ronde wint de speler met de meeste overwinningspunten. 
Overwinningspunten verdien je door gasten te bedienen, keukentaken uit te voeren, allerhande klusjes te doen en Nasty’s geheime 
opdrachten te voltooien. Overwinningspunten worden bijgehouden op het scorespoor rond het spelbord.

Het spel opzetten
Voorbereiding spelers
1. Elke speler kiest een kleur en een karakterkaart, 

die zodanig neergelegd wordt dat het groene 
symbool zichtbaar is.

2. Geef elke speler een spelersbord.
3. Geef elke speler de meeple, tijdsteen en 4 

dobbelstenen in de overeenkomende kleur. Deze 
worden op of naast het spelersbord gelegd.

4. Geef elke speler 3 reputatiestenen in de 
overeenkomende kleur. Leg deze op de drie 
sporen op het spelersbord; Nasty, de keuken en 
klusjes.

5. Leg de scoresteen van iedere speler op veld ‘0’ op 
het scorespoor.

6. Geef de startspelersleutel aan de speler die het 
laatste verwikkeld is geweest in een gevecht 
in een taverne. Komt niemand hiervoor in 
aanmerking of geldt dit voor meerdere spelers, 
geef de startspelersleutel dan aan de speler met 
de ergste baas.

7. Geef de witte dobbelsteen aan de speler die 
rechts van de startspeler zit.

Voorbereiding kaarten
1. Schud de orderkaarten en leg deze als stapel naast het spelbord.
2. Schud de voorwerpkaarten en leg deze ook als stapel naast het spelbord. 
3. Schud de ‘geheime opdracht’-kaarten en geef er één gedekt aan elke speler. De resterende kaarten worden gedekt in de doos 

teruggelegd. Deze kaarten worden in dit spel niet gebruikt.
4. Schud de ‘Nasty eist’-kaarten en leg deze als stapel in Nasty’s kantoor. 

Voorbereiding ingrediënten
1. Leg de 13 stapels ingrediëntkaarten open naast het spelbord.
2. Elke speler gooit zijn/haar 4 dobbelstenen en pakt de op de keldervakjes afgebeelde ingrediëntkaarten die overeenkomen met de 

gegooide waarden. Deze 4 kaarten vormen het begin van de stapel ingrediëntkaarten van een speler.

Voorbereiding spelbord
1. Trek 6 orderkaarten en leg deze open op de lege plekken in 

de eetzaal.
2. Draai de klok naar 22.00 uur; dit is de eerste ronde.

Belangrijke 
spelconcepten
Hier worden een paar belangrijke dingen uitgeleged die handig zijn om te weten voordat je verder leest. Aan het einde van de spelregels 
vind je de appendix die extra informatie bevat, maar dat is voor nu nog niet van belang. 

Velden en vakjes
Om in de taverne aan de slag te gaan, zul je vaak je dobbelstenen plaatsen op de verschillende 
velden op het bord. 
Voor sommige velden is het vereist dat je een bepaald aantal dobbelstenen plaatst, maar zijn de 
waarden op de geplaatste dobbelstenen niet van belang. 

Andere velden vragen een bepaalde waarde. Het aantal geplaatste dobbelstenen 
maakt hier niet uit, zolang de totale waarde maar exact overeenkomt met de 
afgebeelde waarde.
Om een dobbelsteen op een vakje te mogen plaatsen, moet deze leeg zijn. Met het 
plaatsen van je dobbelsteen ontvang je de voordelen van het betreffende vakje en is 
deze niet meer beschikbaar voor andere spelers.
Veel velden beschikken over een enkel vakje. Dit is onder andere het geval in 
de keuken en op het klusjesbord. Bij sommige velden hangt het aantal vakjes af 
van het aantal spelers. Op deze velden geven meeples aan hoeveel spelers er 

minimaal mee moeten doen met het spel, wil een vakje beschikbaar zijn.
Neem als voorbeeld de kelder; hier heeft elk veld het volgende aantal vakjes:

• 2 spelers: 1 vakje
• 3 spelers: 2 vakjes
• 4 spelers: 3 vakjes 
• 5–6 spelers: 4 vakjes
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Orders en ingrediënten
Als werknemer van de taverne is het jouw taak zoveel mogelijk drankjes te serveren. Je doet dit 
door orderkaarten te verkrijgen en te voldoen aan de gevraagde drankjes met behulp van eigen 
ingrediëntkaarten. 
Orderkaarten en ingrediëntkaarten bewaar je op de overeenkomende plekken op jouw spelersbord. 
De ingrediënten en orders die elke speler heeft, moeten voor iedereen zichtbaar zijn; dit is 
openbare informatie.
Je kunt geen ingrediëntkaart ontvangen als de stapel van dat ingrediënt leeg is. Stel je zou een 
bierkaart ontvangen maar deze kaarten zijn op, dan ontvang je niets.
Gasten komen uit alle koninkrijken om drankjes te proeven en het lokale eten te proberen, maar 
ze willen natuurlijk niet te lang moeten wachten. Nasty wil bovendien geen ontevreden gasten, 
dus je moet jouw orders zo snel mogelijk afronden. Des te meer ronden je met een 
order wacht, des te minder overwinningspunten je hiervoor ontvangt. Als je te lang 
wacht, verlies je zelfs overwinningspunten!

Reputatie
Het is belangrijk om je naam hoog te houden in de taverne. Jouw reputatie wordt 
bijgehouden op je spelersbord door middel van het keukenspoor, klusjesspoor en 
het spoor van Nasty. 
Vooruit gaan op het spoor van Nasty is slecht! Bij het bereiken van een gemarkeerd 
vakje moet je langskomen in Nasty’s kantoor en een ‘Nasty eist’-kaart pakken 
(pagina 15). Daarnaast verlies je aan het einde van het spel overwinningspunten 
afhankelijk van je vordering op het spoor van Nasty. 
Vooruit gaan op het keukenspoor en klusjesspoor is juist wel goed, omdat dit 
ervoor zorgt dat keukentaken en andere klusjes gemakkelijker uit te voeren zijn en/
of meer opleveren (pagina’s 15 en 16).

Karakterkaarten
Iedere speler krijgt een karakterkaart en elk karakter heeft zijn/haar eigen speciale 
eigenschap. 
Tijdens het spel kun je deze speciale eigenschap twee keer gebruiken. Als je dit 
voor de eerste keer doet, draai je jouw karakterkaart om naar de kant waarop een 
rood symbool zichtbaar is. Wanneer je de speciale eigenschap voor de tweede keer 
gebruikt, leg je jouw karakterkaart af.

Het spelen van een ronde
Iedere speler begint met het gooien van zijn/haar dobbelstenen (4 in de eigen spelerskleur en als extra een witte voor één van de spelers). 
Daarna komen spelers met de klok mee aan de beurt, te beginnen bij degene met de startspelersleutel. Passen is niet toegestaan.
Dit gaat zo door totdat elke speler al zijn/haar dobbelstenen heeft ingezet of niemand meer dobbelstenen in kan zetten. De ronde eindigt 
nu, wat betekent dat de volgende stappen uitgevoerd dienen te worden:

• Verzet de klok naar de volgende ronde. 
• Elke speler met een openstaande order zakt één veld op het spoor van Nasty.
• Elke speler met een vergeten order verliest zoveel overwinningspunten als afgebeeld op de orderkaart, rechstonder in het rode veld. 

Hij/zij legt de orderkaart af, zet de meeple terug op zijn/haar spelersbord, trekt een orderkaart en legt deze op de lege plek in de 
eetzaal.

• Elke speler legt zijn/haar dobbelstenen terug op het eigen spelersbord. 
• De speler die nu het laagste aantal overwinningspunten heeft, krijgt de witte dobbelsteen. Bij een gelijke stand gaat deze naar de 

speler die verder staat in beurtvolgorde.

Als je 7 ronden over de Hopping Gnome order doet, vertrekt deze 
gast uit de taverne; je verliest hiermee 28 overwinningspunten, 

legt de orderkaart af en trekt een nieuwe kaart van de stapel om in 
de eetzaal te leggen.

Een openstaande order ligt met de beeldzijde 
omhoog op een spelersbord. Orders in de eetzaal zijn 

nooit openstaand.
Een vergeten order is een openstaande order die 

zoveel ronden openstaat als aangegeven rechtsonder 
in het rode vak op de orderkaart. Om dit te bepalen 

wordt de tijdsteen van de speler met de klok vergeleken. 
De gast heeft het wachten opgegeven en de speler 
verliest daardoor overwinningspunten. Gasten met 
een ingewikkelde order zijn bereid langer te wachten, 

maar blijven ook niet voor eeuwig!
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Het uitvoeren van een beurt
Tijdens jouw beurt kun je de volgende acties uitvoeren: 

• Een order aannemen
• Een voorwerpkaart spelen
• Dobbelstenen inzetten
• Een order afronden

Je mag deze acties uitvoeren in een volgorde naar keuze, maar als je deze ronde zonder openstaande order begint, ben je verplicht ‘Een 
order aannemen’ uit te voeren als eerste actie in je eerste beurt.
Indien je nog dobbelstenen hebt die je kunt inzetten, moet je de actie ‘Dobbelstenen inzetten’ uitvoeren tijdens jouw beurt. Als je geen 
dobbelstenen meer hebt om in te zetten, mag je nog steeds de andere drie acties uitvoeren.
De bovenstaande acties mogen zo vaak uitgevoerd worden als wenselijk is, behalve de actie ‘Dobbelstenen inzetten’; deze mag maar 
eenmaal per beurt worden gekozen. 

Een order aannemen
Pak een orderkaart naar keuze van de eetzaal en leg deze op je spelersbord. Zet dan jouw meeple op de lege plek in de eetzaal en zet je 
tijdsteen op de ronde die de klok nu aangeeft.
Je kunt niet meer dan één orderkaart tegelijkertijd hebben. 
Het is toegestaan de bovenste orderkaart van de stapel te nemen in plaats van eentje uit de eetzaal. Als je hiervoor kiest, leg dan één 
orderkaart van de eetzaal af en zet jouw meeple op de nu lege plek. Net zoals normaal plaats je jouw tijdsteen op de ronde die de klok nu 
aangeeft.

Een voorwerpkaart spelen
Kies een voorwerpkaart uit je hand, voer de instructies op de kaart uit en leg de kaart af. 
Je mag nooit meer dan drie voorwerpen in je hand hebben.

Dobbelstenen inzetten
Kies een veld in de taverne, leg daar de vereiste dobbelstenen neer en ontvang de bijbehorende voordelen. Vanaf pagina 11 vind je een 
gedetailleerde beschrijving van de velden in de taverne.
Om dobbelstenen in te zetten op een bepaald veld, moet hier een vrij vakje beschikbaar zijn. Na het neerleggen van je dobbelstenen is dit 
vakje bezet.

Lees voor een gedetailleerd overzicht van de werking van velden en vakjes pagina 5 nog eens.

Een order afronden
Het afronden van een order is mogelijk wanneer je alle op de orderkaart aangegeven ingrediënten op de in bezit hebt. Je legt deze 
ingrediënten terug op hun respectievelijke stapels en ontvangt punten afhankelijk van de positie van je tijdsteen ten opzichte van de door 
de klok aangegeven huidige ronde. 

• Als er nog geen rondes voorbij zijn gegaan, krijg je de punten die bovenaan de orderkaart staan weergegeven. 
• Als er één of meerdere rondes voorbij zijn gegaan, krijg je de punten (rechtergetal) die rechts op de orderkaart afgebeeld staan bij het 

getal van het aantal rondes dat deze kaart reeds op je spelersbord ligt (linkergetal).

Als er op de orderkaart een keukentaaksymbool of klusjessymbool staat, beweeg je jouw reputatiesteen één veld naar beneden op 
het bijbehorende spoor. 
De voltooide orderkaart wordt omgekeerd en leg je op jouw spelersbord neer. Je houdt deze kaart tot en met het einde van het 
spel. Je meeple mag je terughalen uit de eetzaal en je tijdsteen gaat ook terug naar je spelersbord. Tot slot draai je een nieuwe 
orderkaart open van de stapel en legt deze op de lege plek in de eetzaal.

Tijdens ronde 5 (23:20) pakte je de Hopping Gnome order en plaatste 
je jouw tijdsteen op de huidige ronde. In ronde 7 (0:00), twee ronden 
later, rond je deze order af. Op de Hopping Gnome orderkaart staat 
+2/15 en omdat je twee ronden te laat bent, ontvang je nu dus slechts 
15 overwinningspunten, in plaats van volle 28 overwinningspunten.

Bij het afronden van een order ben je (tot aan het 
begin van de volgende ronde) niet verplicht een 

nieuwe orderkaart te pakken. Het moment waarop 
je een nieuwe orderkaart pakt, moet je strategisch 

kiezen. Je kunt natuurlijk wel meteen een nieuwe 
pakken, maar als je deze niet in de huidige ronde 
afrondt, zal het aantal overwinningspunten dat je 

ervoor krijgt lager liggen. Denk daarom goed na over 
je acties!
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Einde van het spel
Na 10 ronden eindigt het spel. Elke speler krijgt en/of verliest nu overwinningspunten voor de volgende zaken:

- Je verliest zoveel overwinningspunten als aangegeven door jouw reputatiesteen op het spoor van Nasty.
- Als je geen openstaande order meer hebt liggen, ontvang je 1 overwinningspunt voor elk ingrediënt dat je nog over hebt. Als je 

nog wel een openstaande order hebt, mag je deze nu afleggen. Je verliest hiervoor geen overwinningspunten, maar je ontvangt ze 
ook niet voor je overtollige ingrediënten.

- Als je nog een niet voltooide ‘Nasty eist’-kaart hebt, verlies je hiervoor 10 overwinningspunten.
- Voor voltooide ‘geheime opdracht’-kaarten ontvang je het aangegeven aantal overwinningspunten (pagina 14).

Bij een gelijke stand wint de speler die minder overwinningspunten verloor op het spoor van Nasty. Als het dan nog gelijk staat, wint de 
speler die meer orderkaarten heeft voltooid. Mocht dit ook gelijk zijn, winnen alle betreffende spelers.

Voorbeeldronde
Elke speler begint met het gooien van zijn/haar dobbelstenen. De spelers hebben als volgt gegooid: Jamie 2, 3, 5, 5, Christine 1, 1, 3, 4, 
6, Lily 1, 3, 4, 5 en Thomas 1, 3, 6, 6. Christine gooide met 5 dobbelstenen omdat ze aan het einde van de vorige ronde het laagste aantal 
overwinningspunten had en in deze ronde dus recht heeft op de witte dobbelsteen.

Jamie mag beginnen omdat hij de startspelersleutel heeft. Hij heeft reeds een openstaande order, dus mag geen nieuwe pakken. Hij zet 
zijn dobbelsteen met waarde 2 in bij het ‘siroop of stenen’-kelderveld en kiest voor een siroopkaart. Dit was het enige ingrediënt dat hij 
nog miste om zijn order te voltooien, wat hij direct doet. Hiertoe legt hij de benodigde ingrediënten terug op de juiste stapels en krijgt de 
punten die aangegeven staan achter ‘+1’, omdat hij de orderkaart in de vorige ronde kreeg en daarmee één ronde te laat is. Zijn meeple en 
tijdsteen gaan terug naar zijn spelersbord, hij draait de voltooide orderkaart om en pakt een nieuwe orderkaart van de stapel om deze op de 
lege plek in de eetzaal te leggen.

Christine heeft ook nog een openstaande order liggen. Ze mist nog meerdere ingrediënten, waaronder wijn. Zij legt haar dobbelsteen met 
waarde 4 bij het ‘wijn of elixer’-kelderveld en pakt een wijnkaart.

Ook Lily heeft een openstaande order. Ze legt haar dobbelstenen van waarde 5 en 1 gezamenlijk bij het ‘likeur of alcohol’-kelderveld en 

pakt daarna een likeurkaart. Daarna speelt ze 
de voorwerpkaart ‘Glass of Strongcliff’ en steelt 
hiermee een ingrediënt van Jamie, namelijk een 
ambrozijn.

Thomas heeft geen openstaande order, dus hij is 
verplicht als eerste actie een orderkaart te pakken. 
Hij kiest een orderkaart uit de eetzaal, zet zijn 
meeple op de nu lege plek en legt zijn tijdsteen 
op de klok bij de huidige ronde. Hij zet nu al zijn 
dobbelstenen (1+3+6+6=16) bij de ‘Fix the roof ’ 
taak. Hij ontvangt hiervoor een wijnkaart en 6 
overwinningspunten. Hij mag hierdoor ook iemand 
verplichten één ingrediënt met hem te ruilen naar 
zijn keuze. Hij geeft Lily een wijnkaart en wil er een 
ambrozijn voor terug.
Thomas is nu klaar met zijn beurt, dus nu is Jamie 
weer aan zet, want zij heeft nog dobbelstenen om in 
te zetten. Daarna is telkens kloksgewijs de volgende 

speler aan de beurt. Na enige tijd zet Lily haar laatste dobbelsteen in en heeft de rest van de 
spelers ook geen dobbelstenen meer, dus eindigt deze ronde direct.

Locaties in de taverne
De taverne is opgedeeld in zes locaties: de eetzaal, de kelder, de keuken, het klusjesbord, Nasty’s kantoor en de werkplaats van de tovenaars. 
Met uitzondering van de eetzaal heb je dobbelstenen nodig om gebruik te kunnen maken van de voordelen die deze locaties te bieden 
hebben.

Eetzaal
De eetzaal is waar de gasten zitten. Hier staan zes tafels, met elk plek voor één orderkaart.

Kelder 
Om een ingrediënt bij een kelderveld te verkrijgen, zet je de gevraagde waarde in. 
Na het inzetten van dobbelstenen bij een veld, krijg je één van de bij dat veldafgebeelde ingrediënten. 
Het is niet toegestaan beide ingrediënten te pakken bij het eenmaal plaatsen van de gevraagde waarde. 
Afhankelijk van het aantal spelers, heeft elk kelderveld één of meerdere vakjes om dobbelstenen te plaatsen.

Fruit of kruiden (1): Ontvang een fruitkaart of een kruidenkaart.

Siroop of stenen (2): Ontvang een siroopkaart of een stenenkaart.

Honingdrank of nectar (3): Ontvang een honingdrankkaart of een nectarkaart. 
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Wijn of elixer (4): Ontvang een wijnkaart of een 
elixerkaart. 

Ambrozijn of bier (5): Ontvang een 
ambrozijnkaart of een bierkaart. 

Likeur of alcohol (6): Ontvang een likeurkaart of 
een alcoholkaart. 

Keuken 
Om van een keukenveld gebruik te maken, zet je de 
gevraagde waarde in. 
Je schuift jouw reputatiesteen één vakje naar beneden op het keukenspoor. Per keukenveld is er maar 
één vakje beschikbaar.

Maak de lunch klaar voor Nasty (7): Ontvang een kruidenkaart, de startspelersleutel en 2 
overwinningspunten. 

Braad het vlees (9): Ontvang een siroopkaart en 3 overwinningspunten. 

Kook drakeneieren (11): Ontvang een nectarkaart en 4 overwinningspunten. 

Was de borden (13): Ontvang een elixerkaart en 5 overwinningspunten. 

Snijd het vlees (15): Ontvang een bierkaart, leg één van jouw ingrediëntkaarten terug op de 
bijbehorende stapel en pak een ingrediëntkaart van één van de andere stapels (behalve een 
toverdrankkaart) en ontvang 6 overwinningspunten.

Dien het diner op (17): Ontvang een honingdrankkaart, steel een ingrediëntkaart naar keuze van 
een speler naar keuze en ontvang 7 overwinningspunten. Je kunt hiermee geen toverdrankkaart 
stelen van één van de andere spelers.

Klusjesbord
Om van een veld op het klusjesbord gebruik te maken, zet je de gevraagde waarde in. 
Je schuift jouw reputatiesteen één vakje naar beneden op het klusjesspoor. Per veld op het klusjesspoor 
is er maar één vakje beschikbaar.

Maak de tafels schoon (8): Ontvang een fruitkaart en 2 overwinningspunten. 

Boen de vloer (10): Ontvang een stenenkaart en 3 overwinningspunten. 

Maak de kamers in orde (12): Ontvang een ambrozijnkaart en 4 overwinningspunten. 

Hak hout (14): Ontvang een likeurkaart en 5 overwinningspunten. 

Repareer het dak (16): Ontvang een wijnkaart, geef één ingrediëntkaart aan een speler naar keuze, 
pak een ingrediëntkaart terug van deze speler en ontvang 6 overwinningspunten. 

Vermaak de gasten (18): Ontvang een alcoholkaart, één ingrediëntkaart naar keuze uit de 
kelder en 7 overwinningspunten.

Nasty’s kantoor
Om Nasty’s kantoor te gebruiken, plaats je het gevraagde aantal dobbelstenen. 

Voer een gesprek met Nasty: Zet één willekeurige dobbelsteen in en schuif jouw 
reputatiesteen één veld omhoog op het spoor van Nasty. Kies vervolgens een andere speler die 

zijn/haar reputatiesteen één veld omlaag moet zetten op het spoor van Nasty.

De werkplaats van de tovenaars
Om de werkplaats van de tovenaars te gebruiken, plaats je het gevraagde aantal dobbelstenen. 

Vervang een orderkaart: Zet één willekeurige dobbelsteen in en leg één orderkaart in 
de eetzaal af. Trek nu drie nieuwe orderkaarten, kies er één en leg deze op de lege plek. 
De andere twee worden onder de stapel gelegd.

Voorwerp: Zet twee willekeurige dobbelstenen in om drie voorwerpkaarten te 
pakken, er één te houden en de andere twee door de stapel schudden. Als de stapel 
voorwerpkaarten leeg is, schud je de aflegstapel erdoorheen.

Toverdrank: Zet drie willekeurige dobbelstenen in om een toverdrankkaart te krijgen 
en een voorwerpkaart van de stapel te trekken.

Bij het voltooien van een order kun je toverdrank inzetten om een ingrediënt naar keuze te 
vervangen. Je mag per order zoveel toverdrank inzetten als wenselijk.

 

Voor een bepaalde orderkaart is twee bier nodig. Tim legt een 
bierkaart en een toverdrankkaart terug op de bijbehorende stapels 

om de order te voltooien.
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Nasty’s ‘geheime opdracht’-kaarten
Toen hij stopte met het delven van goud, opende Nasty deze 
taverne in dezelfde grot. Avonturiers vanuit de vijf koninkrijken 
komen hier om de speciale drankjes die hier geserveerd worden 
te proberen. Het succes van de taverne is afhankelijk van Nasty’ 
management; het toewijzen van taken aan de werknemers in de 
taverne.

Elke ‘geheime opdracht’-kaart levert je overwinningspunten op aan het einde van het spel als je voldoet aan de genoemde voorwaarden. 
Houd deze kaart geheim! Je wil natuurlijk niet dat anderen proberen je opdracht te saboteren.

Sommige geheime opdrachten vragen je orders te voltooien van gasten afkomstig uit een 
bepaalde stam. Dit wordt linksboven weergegeven op een orderkaart.

Reputatiesporen
Het spoor van Nasty
Het spoor van Nasty houdt de reputatie bij die je in zijn ogen hebt opgebouwd. 
Je kunt op twee manieren bewegen op het spoor van Nasty:

• Als je nog een openstaande order hebt aan het begin van een ronde. Jouw reputatiemarker daalt dan één 
veld op het spoor van Nasty.

• Als je een dobbelsteen inzet in Nasty’s kantoor. Jouw reputatiemarker stijgt dan één veld op het spoor 
van Nasty en deze van een andere speler van jouw keuze daalt één veld. 

Aan het einde van het spel verlies je zoveel punten als weergegeven bij jouw positie op het spoor van Nasty. 
Maar dat is nog niet alles; je kunt ook naar Nasty’s kantoor geroepen worden voor een bezoekje en reken er 
maar op dat dit geen gezellig bezoekje gaat worden. 

De ‘Nasty eist’-kaarten

Bij het bereiken van veld 3, 6 en 9 op het spoor van Nasty, zul je naar zijn kantoor geroepen worden. Je 
pakt daar een kaart van de stapel ‘Nasty eist’-kaarten en leest deze hardop voor. Leg de kaart daarna op 
het ‘Nasty eist’-vak op je spelersbord. 
Zolang er een ‘Nasty eist’-kaart op jouw spelersbord ligt, kun je alleen dobbelstenen inzetten in de 
kelder, in de werkplaats van de tovenaars en in Nasty’s kantoor. Wanneer je voldoet aan de eis van 
Nasty, leg je de ‘Nasty eist’-kaart af.
Als je op een veld terechtkomt waar je een ‘Nasty eist’-kaart zou moeten pakken maar deze al eerder 
hebt ontvangen, pak je geen kaart. Ook in de 10de ronde ontvang je geen ‘Nasty eist’-kaart op het 

moment dat je op veld 3, 6 of 9 van het spoor van Nasty terechtkomt.Het keukenspoor
Jouw ervaring in de keuken wordt bijgehouden op het keukenspoor. Des te meer ervaring je krijgt in onder meer het wassen van borden, 
het opdienen van het diner en het klaarmaken van de lunch, des te meer voordelen je geniet bij het uitvoeren 
van een volgende taak in de keuken.

• Veld 3: Je ontvangt 2 extra overwinningspunten bij het uitvoeren van een keukentaak.

• Veld 6: Je ontvangt 3 extra overwinningspunten bij het uitvoeren van een keukentaak en je kunt één 
van de dobbelstenen die je inzet met één oog verhogen of verlagen (bijvoorbeeld een dobbelsteen met 
waarde 3 verhogen naar 4 of verlagen naar 2). 

• Veld 9: Je ontvangt 4 extra overwinningspunten bij het uitvoeren van een keukentaak en je kunt één van 
de dobbelstenen die je inzet met één of twee ogen verhogen of verlagen (bijvoorbeeld een dobbelsteen 
met waarde 3 verhogen naar 4/5 of verlagen naar 1/2). 

Bij het voltooien van een order met een keukentaaksymbool gelden deze voordelen niet.
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Het klusjesspoor
Jouw ervaring op klusjesgebied wordt bijgehouden op het klusjesspoor. Des te meer ervaring je krijgt in 
onder meer het hakken van hout, in het boenen van de vloer en in het schoonmaken van de tafels, des te 
meer voordelen je geniet bij het uitvoeren van een volgend klusje.

• Veld 3: Je ontvangt 2 extra overwinningspunten bij het uitvoeren van een klusje.

• Veld 6: Je ontvangt 3 extra overwinningspunten bij het uitvoeren van een klusje en je kunt één van de 
dobbelstenen die je inzet met één oog verhogen of verlagen (bijvoorbeeld een dobbelsteen met waarde 
3 verhogen naar 4 of verlagen naar 2). 

• Veld 9: Je ontvangt 4 extra overwinningspunten bij het uitvoeren van een klusje en je kunt één van de 
dobbelstenen die je inzet met één of twee ogen verhogen of verlagen (bijvoorbeeld een dobbelsteen 
met waarde 3 verhogen naar 4/5 of verlagen naar 1/2). 

Bij het voltooien van een order met een klusjessymbool gelden deze voordelen niet.

De ‘geheime kamer’-uitbreiding
Door de voortdurende oorlog in de vijf koninkrijken biedt de taverne onderdak aan vele 
duistere ontmoetingen. Niet alle gasten willen hun gesprekken prijsgeven, ze willen een 
privé-vertrek om zaakjes te regelen. 
Gelukkig is daar mevrouw Nasty; baas van de geheime kamer in de taverne. Maar raak nog 
niet in paniek, zij is de enige die hem een beetje onder controle kan houden.
Bovendien geeft ze jou nieuwe kansen om je salaris te verdienen, helpt je als je met 
meneer Nasty in de clinch ligt en geeft je een zetje in de goede richting bij het voltooien 
van orders en het uitvoeren van andersoortige opdrachten.

Spelmateriaal
1 ‘geheime kamer’-bord
21 opdrachtkaarten
30 modificatiefiches

24 drankfiches
21 ‘mevr. Nasty’-fiches

Voorbereiding
Schud de drankfiches en ‘mevr. Nasty’-fiches door elkaar en vorm een stapel. Als je het makkelijker vindt ze in een ondoorzichtige 
mok of buidel te doen, kan dat natuurlijk ook.
Leg het ‘geheime kamer’-bord met de beeldzijde naar beneden naast het gewone spelbord. 
Leg de modificatiefiches naast het ‘geheime kamer’-bord.
Schud tot slot de opdrachtkaarten en leg deze als stapel ook naast het ‘geheime kamer’-bord.
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Het spel spelen met de geheime kamer
Wanneer de vierde ronde begint (23:00), opent de geheime kamer. Draai 
daartoe het bord naar de beeldzijde, trek drie opdrachtkaarten en leg deze 
op de lege plekken in de geheime kamer. Pak vervolgens drie fiches van de 
stapel en leg er eentje open neer op elke opdrachtkaart.
Elke opdrachtkaart laat de waarde zien die nodig is om de opdracht te 
voltooien, het type opdracht (keukentaak, klusje of geen type) en de te 
verkrijgen beloning. Het voltooien van deze opdrachten gaat op dezelfde 
manier als bij keukentaken en klusjes. Opdrachtkaarten hebben maar één 
vak. Bij het voltooien van een opdrachtkaart krijg je de afgebeelde beloning 
en het fiche dat erop ligt. 
Wanneer een ronde eindigt, leg je door jou voltooide opdrachtkaarten op je spelersbord. Als je meer dan drie opdrachtkaarten hebt, moet 
je afleggen totdat je er drie over hebt. Trek daarna zoveel opdrachtkaarten als dat er lege plekken zijn in de geheime kamer en leg ze daar 
neer. Op elke opdrachtkaart leg je bovendien een fiche van de stapel. 
Opdrachtkaarten op je spelersbord kun je nog steeds zoals normaal voltooien, maar niemand anders kan dat meer doen.

Modificatiefiches 

Door het afleggen van een modificatiefiche kun je de waarde van een dobbelsteen met één verhogen of verlagen, maar je kunt geen 6 in 
een 1 veranderen of vice versa. Het is toegestaan meerdere modificatiefiches af te leggen om de waarde van dezelfde dobbelsteen meerdere 
keren te verhogen of verlagen.

Drankfiches

Drankfiches werken op dezelfde manier als orderkaarten, maar geven je 2 overwinningspunten en hebben geen tijdslimiet. Als je aan de 
vraag op een drankfiche voldoet, leg je het gevraagde ingrediënt terug op de bijbehorende stapel, krijg je 2 overwinningspunten en leg je 
het drankfiche af. Drankfiches hebben geen invloed op geheime opdrachten.

Christine heeft een bierfiche. Door een bierkaart en het bierfiche af 
te leggen, ontvangt ze 2 overwinningspunten.

‘Mevr. Nasty’-fiches 

Als je een ‘Nasty eist’-kaart moet pakken kun je dat voorkomen door 3 ‘mevr. Nasty’-fiches af te leggen. Aan het einde van het spel is elk 
‘mevr. Nasty’-fiche dat je over hebt 1 overwinningspunt waard.

‘Nasty eist’-kaarten

Als je in het bezit bent van een ‘Nasty eist’-kaart kun je nog steeds 
dobbelstenen inzetten in de geheime kamer.

‘Mevr. Nasty’-veld

Om een veld van mevr. Nasty te gebruiken, zet je het gevraagde aantal dobbelstenen in.
Praat tegen mevr. Nasty: Zet één dobbelsteen in om 2 modificatiefiches te ontvangen. 

Het spel alleen spelen
Het spel voor één speler wordt op dezelfde 
manier opgezet als een spel voor meerdere 
spelers, op het volgende na:

• De ‘geheime opdracht’-kaarten en 
karakterkaarten worden niet gebruikt.

• Maak gebruik van de zwarte 
speelstukken; dobbelstenen, meeple en 
score-, tijd- en reputatiestenen.

• Leg één dobbelsteen van elke andere 
kleur klaar: wit, geel, blauw, groen, 
rood en paars. Dit zijn de Automa 
dobbelstenen en hiervan wordt de 
paarse alleen gebruikt als je met de 
‘geheime kamer’-uitbreiding speelt.

• Verwijder Sand Clock, Hammer, 
Bracelet, Dragon’s Claw, Glass of 
Strongcliff, Dwarven Mug en Clover uit 
de stapel voorwerpkaarten.

Hoe wordt er gespeeld?
Alle spelregels die betrekking hebben op 
andere spelers kunnen genegeerd worden. 
Als je iets zou moeten geven aan, stelen van 
of ruilen met een andere speler, doe je dat in 
plaats daarvan met de algemene voorraad.
Als een ronde begint, gooi je eerst met alle 
Automa dobbelstenen en legt ze op de juiste 
plek op het spelbord en bij het juiste veld, 
zie het plaatje hiernaast en de uitleg op de 
volgende pagina.
Hierna gooi je jouw eigen dobbelstenen en 
voer je jouw acties uit zoals normaal.
Aan het einde van een ronde leg je de 
orderkaart onder de witte dobbelsteen af 
en trekt een vervangende van de stapel 
orderkaarten.

Automa dobbelstenen neerleggen

Witte dobbelsteen: Blokkeer een 
orderkaart in de eetzaal, waar 
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per rij gekeken wordt met ‘1’ linksboven en ‘6’ rechtsonder.   Als jouw meeple momenteel op het vakje staat van 
de gegooide waarde, leg je de dobbelsteen één    vakje rechts ervan. Als je meeple helemaal rechts staat, leg je 
de dobbelsteen op het vakje links ervan.

Gele dobbelsteen: Blokkeer een kelderveld, waar ‘1’ het meest linkse veld aangeeft en ‘6’ het meest rechtse. 
Blauwe dobbelsteen: Blokkeer een keukenveld, waar ‘1’ het meest linkse veld aangeeft en ‘6’ het meest rechtse.
Groene dobbelsteen: Blokkeer een klusjesveld, waar ‘1’ het veld linksonder aangeeft en ‘6’ het veld rechtsboven. 
Rode dobbelsteen: Blokkeer een veld in de werkplaats van de tovenaars of in Nasty’s kantoor.
   1 of 2: Blokkeer het voorwerpveld in de werkplaats van de tovenaars. 
   3 of 4: Blokkeer het toverdrankveld in de werkplaats van de tovenaars. 
   5: Blokkeer het ‘vervang een orderkaart’-veld in de werkplaats van de tovenaars.
   6: Blokkeer het veld in Nasty’s kantoor en zet jouw reputatiesteen een veld omlaag op zijn spoor.
Paarse dobbelsteen: Gooi deze dobbelsteen alleen als de geheime kamer geopend is en blokkeer hier een veld.
   1, 2 of 3: Blokkeer het veld van een opdrachtkaart, waar ‘1’ het meest linkse veld aangeeft en ‘3’ het   

 meest rechtse.  Aan het einde van de ronde leg je deze opdrachtkaart af, samen met de fiches die    erop 
liggen, en trek je een nieuwe opdrachtkaart.

   4, 5 of 6: Blokkeer het ‘mevr. Nasty’-veld.

Winconditie
Als je alleen speelt, kun je kiezen of je Cavern Tavern in standaardmodus of verhaalmodus doet.

Standaardmodus

Het is een rustige nacht in de taverne en Nasty en jij zijn de enigen die over de gasten hoeden. Je moet desondanks natuurlijk je dagelijkse quotum 
halen om te voorkomen dat Nasty op zoek gaat naar iemand om je te vervangen.
Je wint het spel in standaardmodus als je aan het einde van het spel tenminste 80 overwinningspunten hebt verzameld.

Verhaalmodus

Op de winconditie na, werkt de verhaalmodus op dezelfde manier als de standaardmodus.
Aan het begin van het spel schud je de doelstellingskaarten en trekt er één. Deze kaart vertelt je van welke 
stammen je de gasten extra goed moet verzorgen. De doelstellingen op deze kaart zijn de minimale 
vereisten om het spel te winnen.

Aan de rechterkant zie je een voorbeeld van een doelstellingskaart.

De droom van de tovenaar
Een sprankje hoop gloort in de vijf koninkrijken. Er gaan geruchten 

dat vrede in de lucht hangt.  
De tovenaar kijkt in zijn glazen bol en weet precies wat er moet 

gebeuren om dat te laten slagen.

Maar niet iedereen is blij als er vrede gesloten zou worden. Er zijn 
mensen die leven van de ellende van anderen, zoals Nasty, die 

schatrijk is geworden door de heersende oorlog. Gelukkig staan de 
medewerkers van de taverne allen aan de kant van de tovenaar. 

Ze proberen hem te helpen vrede te bereiken en doen dit recht 
onder Nasty’s neus.

Gaat het ze lukken…?
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Wil je meer weten van de wereld achter Cavern Tavern? 

Ga naar finalfrontiergames.com en verdiep je in het verhaal over de vijf 
koninkrijken.


