HUSK Det skal være rart at være
frivillig, så smil, hjælp hinanden og
bær over med hinanden

Servering - Arbejdsbeskrivelse
Mødetid: Står typisk i mail, men normalt 17.30
Inden gæsterne kommer:

•

Start med at få udleveret ”frivillig” skilt som du bedes bære på vagten, samt sort forklæde til beskyttelse af dit
eget tøj

•

Når alle, der skal servere, er kommet, fordeles borde og opgaver, imellem de der skal servere

•

Vandkander fyldes med is og vand og sættes på alle borde

•

Lys tændes på bordene

•

Brød og smør sættes på hvert bord (når det hører til menuen) spørg evt. kokken

Når gæsterne er ankommet:

•

Tag imod og anvis gæsten et bord, se bordplan

•

Giv samtidig gæsten et vin/ølkort

•

Tag imod bestilling af drikkevarer, HUSK at påføre alle solgte drikkevarer på kundens regning, som ligger på
hvert bord

•

HUSK at give kokken tydelig besked, hvis du har en vegetar

•

Servere forret

•

Tage tallerken og brød/ smør ud efter forretten, HUSK gæsten skal beholde sit bestik

•

Når kunden er klar til hovedret (dog ikke ved buffet), adviseres kokken om det (typisk ved at skrive sit navn på
en hvid seddel med antal + sit navn) – obs vegetar

•

Servere hovedret

•

Ved buffet, tjekkes der i stedet for opfyldning af fade og skåle jævnligt

•

Efter hovedret tages tallerken og bestik og samtidig spørges der til evt. tilkøb af dessert eller kaffe.

•

Hvis kunden ønsker dessert adviseres kokken om det (typisk ved at skrive sit navn på en hvid seddel med antal
desserter + sit navn)

•

Hvis kunden ønsker kaffe, bestilles antal hos person i forkøkken

•

HUSK at påføre salg af dessert og kaffe på kundens regning

•

Gæsten kan enten betale hos dig eller gå i baren og betale hele sin regning. Regning indeholder også betaling
for mad. Hvis kunden har betalt på forhånd se bevis for dette.

Når gæsten er gået fra bordet

•

Når gæsten har forladt bordet tømmes det for alt service og bestik (lad evt. glassene stå, hvis der er trængsel i
køkkenet)

•

Salt og peber og tandstikker sættes ind i Linnedskabet

Har du spørgsmål, spørg vagthavende bestyrelsesmedlem

