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Oefening 1: Menukaart

OEFENING 1
MENUKAART

Met deze opdracht leer je:
• een pagina instellen adhv het paginaformaat en de marges
• hulplijnen plaatsen
• tekst(kaders) plaatsen: lettertype kiezen, lettergrootte, regelafstand, tekst uitlijnen
• objecten tekenen
• lijn / stroke (lijndikte)
• naar voorgrond / achtergrond plaatsen
• vlakvulling / lijnvulling gebruiken

PAGINA-INSTELLINGEN

Nieuw bestand
• Formaat: A4
• Facing pages (pagina’s naast elkaar): uitvinken
• Marges: 15mm
Bewaar je bestand

Wil je wijzigingen aanbrengen, ga dan opnieuw naar:

W: File > Document Setup … > aantal pagina’s, formaat, marges
Layout > Margins and Columns …> marges

M: File > Document Setup … > aantal pagina’s, formaat, marges
Layout > Margins and Columns …> marges

HULPLIJNEN (guides) TEKENEN (View > Show Rulers)
Vertrek vanuit uw Rulers (linialen), klik, houd vast en sleep, laat los.
Het getal verschijnt, laat los wanneer je denkt goed te zitten. Je kan de afstand 
controleren als je de hulplijn selecteert en linksboven zie je zijn waarde (X of Y).

• Teken een verticale hulplijn op 105 mm, 130 mm en 140 mm
• Teken een horizontale hulplijn op 75 mm

LOGO TEKENEN
Onder de rectangle (vierhoek) tool vind je de polygoon tool. Klik, houd vast en 
selecteer de polygoon. Selecteer het icoon en klik.

• Teken een vijfhoek met vlakvulling zwart, afmetingen W=28 mm x H=38 mm
• Plaats het middenpunt op het middenpunt van de pagina (verticaal), boven-

aan tegen de bovenmarge.
• Teken het witte kruis (adhv line tool) op de vijfhoek met lijndikte: 2 pt
• Maak een groep van de vijfhoek en het kruis: 

Alles selecteren -> Object > Group

W: CTRL+N
M: CMD+N

W: CTRL+S
M: CMD+S

W: CTRL+R
M: CMD+R

W: CTRL+G
M: CMD+G

Sidenote:
Documentinstellingen 
zijn specifieker in tegen-
stelling tot voorkeuren. 
Om voorkeuren anders 
in te stellen ga je naar:

W: Edit > Preferences
M: InDesign > Preferences

Omschrijving

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Legende
W: Windows
M: Mac
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TEKST VORMGEVEN
Lettertype voor heel de menu-kaart: Century Gothic

• Geef de hoofding vorm zoals het voorbeeld:
• IL CARDINALE in regular

Font Size (lettergrootte): 16pt
Leading (interlinie): 17pt
Tracking (letterspatiering): 100

• + BURGERBAR + in regular
Font Size (lettergrootte): 11pt
Leading (interlinie): 14pt

TEKST PLAATSEN

• Teken een tekstkader vanaf de horizontale hulplijn, tussen linkermarge en 
tweede (130mm) hulplijn.

• De tekst van de menukaart uit Word plaatsen we in dit document als volgt:
File > Place > Selecteer je bestand > ‘Open’ > Plaats de tekst in het grijze 
werkveld naast je pagina.

• Selecteer de tekst “Burgers” en koppier
• Plak de tekst in de tekstkader op je pagina
• Geef de tekst vorm zoals in het voorbeeld:
• CATEGORIE in bold (vet)

Font Size: 16pt
Leading: 20pt
Tracking: 100

• TITEL in regular, met tab* op 115 mm rechts uitgelijnd, prijs
Font Size: 11pt
Leading: 13pt

• Beschrijving in regular
Font Size: 10pt
Leading: 13pt

* Tabtoets 1maal: positie bepalen doe je door je tekst te selecteren waar de 
tabtoets staat -> Type > Tabs > derde pijltje aanduiden > klikken op de liniaal > 
X-waarde instellen op 110

TEKSTVAKKEN KOPIËREN

• Kopieer het onderste deel van de tekst naar een tweede kolom (tussen der-
de hulplijn en de rechtermarge), per rubriek in een nieuw tekstvak.

• Kijk naar het voorbeeld hiernaast om de tekst vorm te geven
• Plaats de lijnen tussen de tekstkaders, lijndikte: 1pt
• Geef elk uiteinde een vorm. Dit vind je in het Stroke-palet bij Start/End.

WITTE TEKST OP ZWARTE ONDERGROND

• Selecteer de laatste tekst en geef deze de kleur Paper (wit)
• Teken een vlak bovenop het tekstvlak met de rechthoek-tool, W=55 x H=36mm
• Vul dit vlak met zwart en zorg dat de contourlijn geen vulling heeft
• Vorm van het vlak aanpassen -> Object > Corner Options … > 3mm en kies bij 

het dropdownmenu bij het vormpje “Inset”
• Zend dit vlak naar de achtergrond: selecteer het vlak, rechtermuisklik -> 

Arrange > Send to back

W: CTRL+D
M: CMD+D

W: CTRL+Shift+T
M: CMD+Shift+T

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

IL  CARDINALE
+BURGERBAR+

-> 16/20pt T100

-> 11/13pt

-> 10/13pt

-> 16/17pt T100
-> 11/14pt
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TEKEN KADER

• Teken een tekstkader bovenop het tekstkader van het menu links
• Geef dit een lijndikte van 2pt (geen invulling!)
• Kies via het Stroke-panel het type ‘Dashed’
• Onderaan kun je de streepjes en de ruimte ertussen bepalen
• Dash 2pt, Gap 3pt
• Pas de grootte van het vak aan naar W=122mm x H=216mm

GLYPHS (schriftteken)
Glyphs of schrifttekens zijn speciale tekens die mee in het lettertype zijn opge-
nomen. Vaak gebruik je deze om opties aan te duiden; denk aan het * of gaat het 
om specifieke elementen die niet in het klassieke alfabet aanwezig zijn of getypt 
kunnen worden.

• Zorg dat je in je tekstkader staat en de cursor ‘blinkt’
• Voeg een glyph toe voor het woordje ‘veggie’ 

Type > Glyphs > kies een symbool > dubbelklik om toe te voegen
• Lijn dit tekstvak uit op de onderste marge

BEWAAR HET BESTAND
Ziezo! :-) Helemaal klaar!

Stap 8

Stap 9

Stap 10W: CTRL+S
M: CMD+S



IL  CARDINALE
+BURGERBAR+

BURGERS
CLASSIC (WITH A TWIST) 9.50
rundsburger, bacon, tomaat, ijsbergsla, zoetzure augurk, 
ketchup  

CLASSIC CHEESE  10.00
rundsburger, bacon, tomaat, ijsbergsla, zoetzure augurk, 
ketchup, cheddar 
 
IL CARDINALE  11.00
rundsburger, gegrilde groenten, tuinkers, spinaziepesto 
 
THE GODFATHER  11.00
rundsburger, gedroogde tomatomaatten, mozzarella, pesto, 
Italiaanse ham, krokantje parmezaan  

HOLY GUACAMOLE  11.50
kipburger, guacamole, tomatensalsa, zure room, rode ajuin, 
zoute popcorn  

MARY HAD A LITTLE LAMB  13.00 
lamsburger, tzatziki, ijsbergsla, tomaat, rode ajuin, salsa van 
aubergine, harissa-mayo  

NOAH AND THE FISH 13.00
verse goujonettes van pladijs, ijsbergsla, tomaat, remoula-
desaus  

YOU MUST BE NUTS  10.50
hazelnootburger, koolsla met curry-dressing, appel & rozijn 
 
SAINTLY SHROOMS ‡ 10.50
portobello, gegrilde groenten, kruidenboter, tapenade van 
zongedroogde tomaten
 
SELFIE  14.00
stel je eigen burger samen (max. 6 ingrediënten, de kok 
dankt je)  

BABY JESUS (LITTLE ONES ONLY)  4.00
1 kip of rundsburger op mini ciabatta, sla, tomaat, ketchup
  
TWINZIE JESUS (LITTLE ONES ONLY)  7.00
2 kip of rundsburgers op mini ciabatta, sla, tomaat, ketchup  

LEKKER ERBIJ
GROEN MIX  2.50    

KOOLSLA  2.50    

HUISGEMAAKTE FRIETJES 3.00

SALADES
SALADE KIP  15.00   
gemarineerde kip tandoori

SALADE GEITENKAAS  15.00   
geitenkaas, appeltjes, met of 
zonder spek

GLUTENVRIJ
BROOD

+1.00

Al onze burgers zijn 
glutenvrij te verkrijgen.

O MY GOD!
+3.00

XL-versie 
van onze burgers.

TAKE AWAY
Neem jij onze burgers liever 
mee naar hogere oorden? 

Take your meal away!

‡ = Veggie
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