
 
          HOW TO WIN 
Finish with the lowest number of points after three rounds 
by swapping and dumping fridge cards. Each fridge card 
contains a dish with a fixed number of points, and an 
allergy.! 

          SETUP 
1. Shuffle the three piles of fridge cards, special cards and 
allergy cards, and place them - along with King Fridge - on 
the table.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. All players receive one allergy card face-down, which 
they may check at any time during the round.  
3. All players receive four fridge cards, positioned face-
down in square formation. Before the round begins, check 
the nearest two fridge cards once.! 
4. Place one fridge card face-up next to the draw pile. It 
forms the start of the discard pile. 
5. In the first round, the player closest to an actual fridge 
starts. From the second round on, the player with most 
points in the previous round starts.
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HOW IT WORKS
Pssst... check out our cool explainer video! 

Find it on www.kingfridgegame.com/how-to-play/

          YOUR TURN 
Draw and check a fridge card from either of the piles: 
• DISCARD PILE: swap this card with one of your own fridge 

cards without checking the latter. Discard your own fridge 
card (place it face-up on the discard pile).  

• DRAW PILE: swap this card with one of your own and 
discard the latter OR choose not to swap and discard the 
drawn card directly.   

If the fridge card you have just discarded holds an action 
(see ‘FRIDGE CARDS’), carry it out. 

        DUMPING FRIDGE CARDS 

Knowledge is power! If you know which dish any face-down 
fridge card holds, you may dump it, within or outside your 
turn. Dump a fridge card by immediately placing it on top of 
a discarded fridge card. Beware, you may only dump a card 
on top of a card with the same dish and you must be fast 
enough. 
1. Same dish - the dish (and therefore the number) on the 

face-down card you want to dump must be the same as 
on the discarded card, regardless of allergy and 

2. Fast enough - you must be the first player to dump a 
card on the discarded card (you may not dump a card 
on top of a ‘dumped’ card) and the action on the 
discarded card has not been carried out yet and the next 
player has not yet started their turn. 
 

 

When you dump one of the other players’ fridge cards, you 
must place one of your own fridge cards at the other player. 
You now play with one less fridge card. 
 
If a player dumps a fridge card that holds an action, the  

action is carried out first by the player who dumped the 
fridge card and second by the player who discarded the 
fridge card underneath. This may be the same player. 

Beware, at the end of every turn, each player has at least 
one fridge card. If you dump your last fridge card, draw a 
new fridge card and do not check it.  

          END OF THE ROUND 
Are you convinced that your cards hold the lowest total 
score of all players’ cards? From your third turn on, you  
may claim King Fridge. Let the other players know! All other 
players play one last turn. Tricky detail: after King Fridge  
has been claimed, the actions held by No Look Nachos and 
Plunder Pizza change (see ‘FRIDGE CARDS’). 

        SCORE 
Determine the round score as follows:  
1. Add up all points on your fridge cards. 
2. Add 5 points for each of your fridge cards that match 

your allergy card(s)  
3. Check whether your ‘SPECIAL CARDS’ affect your score 

If you are the one who claimed King Fridge, and: 
• YOU DO NOT HAVE THE LOWEST SCORE: Not cool! Add 15 

points to your score. 
• YOU HAVE (OR SHARE) THE LOWEST SCORE: Sweet! 

Subtract 5 x number of players points from your score.  
 
The player with the lowest total score after three rounds  
wins the game and is crowned King Fridge! 

1. Player A 
discards a fridge 

card.
2. Player B 

makes a 
mistake.
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knows that 

Player A has 
a fridge 

card with a 
15 and 

dumps it.

4. Player D 
has a good 

memory but 
is too slow. 

VOORBEELD

Player B places 
the card back 
and gets one 
extra face-
down fridge 

card.

Player D places the card 
back and gets one extra 
face-down fridge card.

COOL! Player C chooses one 
own fridge card and places it at 

Player A.

BONUS FRIDGE 
A bitter bonus… In these cases you screwed up and get an extra 
face-down fridge card:  
• You dump a fridge card on the very first card of the discard pile. 
• You dump a fridge card but it is not the same dish or you are 

not fast enough.  
• You carry out an action other than the action stated on the 

discarded fridge card. 
• You carry out an action when the next player has already 

started their turn. 

Beware, in above cases your card dump or action is cancelled.  
Do you accidentally disclose another player’s fridge card while 
wrongly trying to dump it? Then, the other player may draw a 
fridge card, check it, and may choose to place it face-down in 
front of them. Bury the other card in the middle of the draw pile. 

IN SHORT
THE GOAL IS TO GET THE LOWEST SCORE. EVERY PLAYER 

STARTS THE GAME WITH FOUR FRIDGE CARDS FACE-
DOWN IN FRONT OF THEM. CHECK AND REMEMBER THE 

NEAREST TWO. NOW, PLAY THE GAME BY TAKING TURNS 
DRAWING A FRIDGE CARD. SWAP IT WITH ONE OF THE 

FRIDGE CARDS IN FRONT OF YOU OR DISCARD IT. YOUR 
CARDS WILL REMAIN FACE-DOWN DURING THE GAME. 

 
 
 

BE ON EDGE TO DUMP ONE OF YOUR FRIDGE CARDS WHEN 
SOMEONE DISCARDS A CARD WITH THE SAME NUMBER AS 

YOUR OWN. ONLY ONE CARD MAY BE DUMPED IN EACH 
TURN. YOU SNOOZE, YOU LOSE.  

 
 

WHEN YOU DISCARD A FRIDGE CARD, YOU MAY USE ITS 
ACTION. USE ACTIONS TO CHECK OUT OTHER PLAYERS’ 
CARDS AND IMPROVE YOUR OWN. ALWAYS REMEMBER 

YOUR ALLERGIES, AND PLAY SPECIAL CARDS TO FURTHER 
SPICE UP THE GAME!

!*@#!

TOO LATE!
OH YEAH!

ARE YOU CONFIDENT 
ENOUGH THAT YOU HAVE 
THE LOWEST NUMBER OF 

POINTS?  
CLAIM KING FRIDGE  

TO TRY TO IMPROVE YOUR 
SCORE EVEN FURTHER 
AND END THE ROUND!

”THEY SAY THIS SUIT MAKES 
ME A HOT CHOCOLATE” 

- CLASSY CHOCOLATE

The options when taking your turn:

Option 1: Draw 
from the discard 

pile and swap

Option 2b: Draw from the 
draw pile and discard

Option 2a:  
Draw from 

the draw pile 
and swap

PLAYERS: 2-6, CARDS: 116

 
          DOEL VAN HET SPEL 
Behaal in drie rondes het laagste aantal punten door 
koelkastkaarten te wisselen en te dumpen. Elke 
koelkastkaart bestaat uit een gerecht met een vast aantal 
strafpunten en een allergie.  

          SPELOPZET VOOR ELKE RONDE 
1. Schud de drie stapels van koelkast-, kans- en 
allergiekaarten en leg ze - naast King Fridge - op tafel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
speler gedurende de hele ronde mag bekijken.  
3. Alle spelers krijgen vier gesloten koelkastkaarten die in 
een vierkant worden neergelegd. Bekijk voordat de ronde 
begint eenmalig je onderste twee koelkastkaarten.  
4.
vormt het begin van de aflegstapel.  
5. De ronde start. In de eerste ronde begint de speler die het 
dichtst bij de koelkast zit. Vanaf de tweede ronde start de 
speler die in de vorige ronde de meeste punten heeft 
behaald.
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SPELUITLEG
Pssst. Bekijk onze koele uitlegvideo. Lekker simpel! 
Ga naar www.kingfridgegame.com/how-to-play/

KOELKASTCADEAUTJE 

extra gesloten koelkastkaart:  
Je dumpt een kaart op de startkaart van de aflegstapel. 

kaart & snel genoeg) om een kaart te dumpen.  
Je speelt een andere actie dan op je kaart aangegeven. 
Je speelt een actie wanneer de volgende beurt al is gestart. 

Let op: bij bovenstaande gevallen gaat het dumpen of de actie 
niet door. Wordt door een dumpfout de koelkastkaart van een 
andere speler openbaar? Dan mag de andere speler een kaart 

van de twee kaarten en legt deze gesloten voor zich neer. De 
andere kaart wordt midden in de gesloten stapel teruggestopt. 

HET DOEL IS OM DE MINSTE PUNTEN TE BEHALEN.  
ELKE SPELER START HET SPEL MET 4 GESLOTEN 

KOELKASTKAARTEN VOOR ZICH OP TAFEL. BEKIJK DE 
VOORSTE TWEE KOELKASTKAARTEN EN ONTHOUD DEZE. 

SPEEL HET SPEL DOOR IN BEURTEN EEN KOELKASTKAART TE 
PAKKEN EN BESLUIT DEZE 

EIGEN KOELKASTKAARTEN OF AF TE LEGGEN. JE KAARTEN 
BLIJVEN GEDURENDE HET SPEL GESLOTEN OP TAFEL. 

 
 

STA OP SCHERP OM EEN KOELKASTKAART TE DUMPEN 
WANNEER EEN ANDERE SPELER EEN KAART AFLEGT MET 

HETZELFDE GETAL ALS OP EEN ANDERE KAART OP TAFEL. ER 

GEDUMPT. DUS ZORG DAT JE DE SNELSTE BENT!  

 
WANNEER JE EEN KOELKASTKAART AFLEGT MOET JE DE 
BIJBEHORENDE ACTIE UITVOEREN. ZO KUN JE TE WETEN 
KOMEN WELKE KAARTEN SPELERS BEZITTEN EN ERVOOR 

ZORGEN DAT JIJ DE BESTE KAARTEN BEZIT. LET 
ONDERTUSSEN OP JE  EN SPEEL KANSKAARTEN 

OM HET SPEL NOG SPANNENDER TE MAKEN!

!*@#!

TE LAAT!
OH YEAH!

 
GENOEG VERTROUWEN 

DAT JE HET LAAGSTE 
PUNTENAANTAL HEBT? 

CLAIM KING FRIDGE  
OM JE SCORE TE 

VERBETEREN EN DE 

”THEY SAY THIS SUIT MAKES 
ME A HOT CHOCOLATE” 

- CLASSY CHOCOLATE

De opties aan het begin van je beurt: 

Optie 1: Pak van  
de aflegstapel en 

wissel

Optie 2b: Pak van de 
gesloten stapel en leg af

Optie 2a:  
Pak van de 

gesloten 
stapel en 

wissel

SPELERS: 2-6, KAARTEN: 122 

          JOUW BEURT  
 

AFLEGSTAPEL
koelkastkaarten zonder je eigen koelkastkaart te bekijken. 
Leg je eigen koelkastkaart open af op de aflegstapel.  
GESLOTEN STAPEL OF 
leg deze kaart direct af op de aflegstapel zonder je eigen 
kaarten te ruilen.   

Indien de koelkastkaart die je zojuist hebt afgelegd een actie 
KOELKASTKAARTEN  

        KOELKASTKAARTEN DUMPEN 

Kennis is macht! Als je weet welke koelkastkaart welk 
gerecht bevat kun je zowel binnen je eigen beurt als erbuiten 
koelkastkaarten dumpen nadat een kaart wordt afgelegd. 
Dit doe je door een gesloten koelkastkaart van jezelf of een 
andere speler er snel bovenop te leggen. Dumpen mag 
alleen bij een gelijk gerecht en als je snel genoeg bent. 
1. Gelijk gerecht - het gerecht (en dus het getal) van de 

gesloten koelkastkaart is, ongeacht allergie, gelijk aan 
die van de koelkastkaart op de aflegstapel en 

2. Snel genoeg - je dumpt als eerste een kaart (je mag 
geen kaart dumpen op een reeds gedumpte kaart), de 
actie van de afgelegde koelkastkaart op de aflegstapel 
is nog niet gespeeld en de volgende beurt is niet gestart. 
 

 

Indien je een koelkastkaart van een andere speler dumpt, 
moet je een eigen koelkastkaart bij de andere speler 

 
 
Als je een koelkastkaart dumpt, moet je ook de bijbehorende 
actie uitvoeren. De speler die een kaart dumpt voert de actie 

eerst uit, daarna de speler die een kaart aflegt. Indien 

moet de actie twee keer worden uitgevoerd door dezelfde 
speler. 

Let op:
Dump je je laatste kaart, pak dan een gesloten kaart van de 
gesloten stapel. 

          EINDE VAN DE RONDE 
Overtuigd dat je het laagste puntenaantal hebt? Vanaf je 
derde beurt kun je King Fridge claimen aan het einde van je 
beurt. Maak dit duidelijk kenbaar. Alle andere spelers spelen 

 beurt. Let op: in de laatste ronde veranderen de 
 

KOELKASTKAARTEN ). 

        PUNTENTELLING 
Bepaal de score van elke ronde als volgt:  
1. Tel het aantal punten op jouw koelkastkaarten. 
2. Voor elke koelkastkaart met jouw allergie krijg je vijf extra 

punten.  
3. KANSKAARTEN  

Als je King Fridge hebt geclaimd, geldt het volgende: 
JE HEBT NIET DE LAAGSTE SCORE: Tel 15 punten op bij je 
score. Jammer, maar houd het hoofd koel! 
JE HEBT (OF DEELT) DE LAAGSTE SCORE: Trek 5 x aantal 
spelers punten af van je score. Cool!  

 
Heb je na drie rondes in totaal de minste punten? Je hebt 
het spel gewonnen en wordt gekroond tot King Fridge! 

1. Speler A legt 
een koelkastkaart 

af.
2. Speler B 

maakt een 
fout.

3. Speler C 
weet waar 

Speler A een 
kaart met 15 

heeft en 
dumpt deze!

4. Speler D 
heeft een 

goed 
geheugen 
maar is te 
langzaam.

VOORBEELD

Speler B legt de 
kaart op 

dezelfde plek 
terug en krijgt 

een extra 
koelkastkaart.

Speler D legt de kaart 
terug en krijgt een extra 
gesloten koelkastkaart.

COOL! Speler C legt een kaart 
naar keuze bij Speler A en speelt 



Dish Points Action

Fantastic 
Fruit (2x)

-2 -

Classy 
Chocolate 

(2x)
-1 -

Sad 
Sandwich 

(5x)
+1 -

Hangry 
Hamburger 

(5x)
+2 -

Panic 
Pancake 

(5x)
+3 -

Gelatines 
Gone Bad 

(5x)
+4 -

Soapy Sushi 
(5x)

+5 Draw a Special Card

Shocking 
Strudel (5x)

+6 Draw a Special Card

Stinking 
Salad (5x)

+7 Draw a Special Card

Hazardous 
Hotdog (5x)

+8 Draw a Special Card

Spotting 
Spaghetti 

(5x)
+9 Check one of another player’s 

fridge cards

Evil Eyed 
Empanada 

(5x)
+10 Check one of another player’s 

fridge cards

Trash Taco 
(5x)

+11 Check one of your own fridge 
cards

Peaky Pie 
(5x)

+12 Check one of your own fridge 
cards

No Look 
Nachos* 

(5x)
+13

Swap a player’s fridge card  
for one of another player’s  
fridge cards (possibly your  
own). Do not check either  

of them.*

Plunder 
Pizza* (5x)

+14

Check a player’s fridge card. If 
you want, swap it for one of 

another player’s fridge cards 
(possibly your own).*

Toxic Tortilla 
(5x)

+15 -

Fatal  
Fruit (3x)

+30 -

         SPECIAL CARDS 
Some fridge cards tell you to take a special card. You must 
do this. Special cards must be played immediately unless 
they depict a frost symbol . You may play special cards 
with the frost symbol at any moment during or at the end of 
the round. This can be within or outside your turn, unless 
stated otherwise. 

“THIS GAME REALLY 
CRÊPES ME OUT” 
- PANIC PANCAKE

            FRIDGE CARDS 

Every fridge card holds a dish with a fixed number of points, 
and an allergy. Some fridge cards also hold an action. There 
are 15 dishes that each occur five times: once for every 
allergy. Lastly, there are 3 dishes without allergy.  

 
 
 
       ALLERGY CARDS

There are five allergies: meat, fish, fungi, nuts and lactose. 
Each player gets one allergy card at the start of the round. 
You may check your allergy card at any moment during the 
game. At round end, each fridge card that matches your 
allergy card adds 5 points to your score. Try to avoid this! 

Meat Fish Fungi

Nuts Lactose

Number of 
points Action

Allergy Dish

CARDS
Only read this when you have questions about specific cards

Exposed!

Choose a player to play with their allergy 
card(s) face-up until round end.

Allergy Party

All players play with their allergy cards face-
up until round end.

American Fridge 

Draw one extra fridge card without looking.

3

1

Binge o’Clock

Play one more turn. Play this card within your 
own turn.

2

Tolerance Shot

Neutralize one of your own fridge cards. It is 
worth zero points at round end.

1

Fridgeception

Place this on one fridge card to freeze it. The 
frozen fridge card may not be checked, 
dumped or swapped.

7

World Microwave Day

Defrost a fridge card by removing the 
Fridgeception card from it.

4

1

1

1

Spider Fridge

Steal a fridge card from another player and 
check it. Don’t give any fridge cards back.

WASHY WASHY

Choose one player to close their eyes. Now 
reorder their fridge cards.

Power Outage 

Bury two of your fridge cards face-down in 
the middle of the draw pile. Draw two new 
ones without looking.

WASHY WASHY 

Laat een speler de ogen sluiten en hussel de 
koelkastkaarten van deze speler door elkaar.

Spider Fridge 

Eén van jouw allergieën wordt genezen. De 
impact op de rondescore vervalt hiermee. 

My Fridges Ain’t Yours  

No other player may check, dump or swap 
your fridge cards until your next turn.

1

Pandamic

PANDAMIC! Tel aan het einde van de ronde 
vijf punten bij je score op.

1

1

Show Your True Self 

Speel met je eigen allergiekaart(en) open 
tot het einde van de ronde. 

1

Tolerance Shot 

Eén van je eigen koelkastkaarten naar keuze 
is aan het einde van de ronde nul punten 
waard (ook als je kaart jouw allergie heeft) 

1

1

1

4

King Fridge is a game produced by Dennis, Niels, Koen and 
Sjoerd, four Dutch friends with a shared passion for hiking, 

card games and goats.

*In a game with more than two players, after King Fridge 
has been claimed, the actions belonging to ‘No Look Nachos’ and 
‘Plunder Pizza’ change. The player who carries out the action may 
no longer swap a card directly between themself and the player 

who has claimed King Fridge. All other combinations are still 
allowed.

PLAYERS: 2-6, CARDS: 116 

& UNLOCK MORE SPECIAL CARDS 

Gerecht Punten Actie

Fantastic 
Fruit (2x)

-2 -

Classy 
Chocolate 

(2x)
-1 -

Sad 
Sandwich 

(5x)
+1 -

Hangry 
Hamburger 

(5x)
+2 -

Panic 
Pancake 

(5x)
+3 -

Gelatines 
Gone Bad 

(5x)
+4 -

Soapy Sushi 
(5x)

+5 Pak een kanskaart 

Shocking 
Strudel (5x)

+6 Pak een kanskaart 

Stinky Salad 
(5x)

+7 Pak een kanskaart 

Hazardous 
Hotdog (5x)

+8 Pak een kanskaart 

Spotting 
Spaghetti 

(5x)
+9 andere speler

Evil-Eyed 
Empanada 

(5x)
+10 andere speler

Trash Taco 
(5x)

+11
jezelf 

Peaky Pie 
(5x)

+12
jezelf 

No Look 
Nachos* 

(5x)
+13 koelkastkaart van jezelf of een 

andere speler zonder de kaarten 
te bekijken*

Plunder 
Pizza* (5x)

+14 andere speler. Verwissel indien 

van jezelf of een andere speler*

Toxic Tortilla 
(5x)

+15 -

Fatal  
Fruit (3x)

+30 -

         KANSKAARTEN 
Als actie van enkele koelkastkaarten moet je een kanskaart 
pakken. Kanskaarten moet je direct spelen tenzij er een 
vriessymbool  op de kaart staat. Kanskaarten met een 
vriessymbool speel je op een moment naar keuze tijdens of 
aan het einde van de ronde. Dit mag zowel binnen als buiten 
je eigen beurt. 

“THIS GAME REALLY 
CRÊPES ME OUT” 
- PANIC PANCAKEKAARTEN

Lees dit als je vragen hebt over specifieke kaarten.

King Fridge is een spel geproduceerd door Dennis, Niels, 
Koen en Sjoerd: vier Nederlandse vrienden met een 

gedeelde passie voor hiken, bordspelletjes en geiten. 

SPELERS: 2-6, KAARTEN: 122 

*In een spel bij meer dan twee spelers, nadat King 
Fridge is geclaimd, veranderen de acties behorende bij 'No 

mag niet meer worden uitgevoerd tussen de speler die deze 
kaart aflegt en de speler die King Fridge heeft geclaimd. Alle 

andere combinaties mogen wel.

            KOELKASTKAARTEN 

Elke koelkastkaart bevat een gerecht met bijbehorend 
puntenaantal, en een allergie. Bovendien bevatten sommige 
koelkastkaarten een actie. Er zijn 15 gerechten die vijf keer 

drie gerechten zonder allergie.  

 
 
       ALLERGIEKAARTEN

allergiekaart krijg je aan het begin van de ronde en geeft 
aan voor welk type gerechten je allergisch bent. Je kunt de 
allergiekaart op elk moment in het spel bekijken. Bij de 
puntentelling krijg je vijf strafpunten per koelkastkaart met 
jouw allergie.

Vlees Vis Fungi

Noten Lactose

Puntenaantal Actie

Allergie Gerecht

Anti-Allergy Pill

Exposed!

Kies een speler die met de allergiekaart(en) 
open speelt tot het einde van de ronde. 

Allergy Party

Alle spelers spelen met hun allergiekaarten 
open tot het einde van de ronde. 

American Fridge 

Pak een extra koelkastkaart van de gesloten 
stapel zonder deze te bekijken. 

3

Bad Fortune Cookie 1

Speel nog een beurt. Speel deze kaart 
binnen je eigen beurt. 

2

Fresh Fridge 

WRAPTASTIC! Trek aan het einde van de 
ronde vijf punten van je eigen score af. 

1

Fridgeception

Plaats deze kaart op een koelkastkaart van 
jezelf of een andere speler om deze te 
bevriezen. De koelkastkaart mag niet 
worden bekeken, gewisseld of gedumpt.

7

Garbage Olympics 

kaart minder. 

1

1

1

1
WASHY WASHY 

Laat een speler de ogen sluiten en hussel de 
koelkastkaarten van deze speler door elkaar.

Spider Fridge 

Steel en bekijk een koelkastkaart van een 

kaart meer. 

Tot je volgende beurt mogen andere spelers 
jouw koelkastkaarten niet bekijken, dumpen 
of ruilen. 

1

Pandamic

PANDAMIC! Tel aan het einde van de ronde 
vijf punten bij je eigen score op.

1

Power Outage 

Stop twee van je koelkastkaarten terug in 
het midden van de gesloten stapel en pak 
twee nieuwe koelkastkaarten zonder te 
kijken. 

1

Show Your True Self 

Speel met je eigen allergiekaart(en) open 
tot het einde van de ronde. 

1

Tolerance Shot 

is aan het einde van de ronde nul punten 
waard (ook als je kaart jouw allergie heeft) 

1

1

1

World Microwave Day 

Ontdooi een koelkastkaart door de 

4


