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In een hotel kun je slapen.
Het is een logies verstrekkend bedrijf.
In een hotel kun je meestal ook eten en drinken.
Er wordt bijvoorbeeld een ontbijt geserveerd, en
vaak ook lunch en diner.
Kun jij andere bedrijven verzinnen waar je kunt
slapen?

In een restaurant kun je eten.
Het is een voedselverstrekkend bedrijf.
Soms deftig, soms ook heel goedkoop.
Bijvoorbeeld: ontbijt, lunch of diner.
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Kun jij nog andere bedrijven noemen waar je
kunt eten?
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In een café kun je iets drinken.
Het is een drankverstrekkend bedrijf.
Bijvoorbeeld koffie, bier, cocktails, fris…. Meestal
kun je ook wel iets kleins erbij eten, bijvoorbeeld
een taartje bij de koffie.
Kun jij nog andere kleine gerechtjes noemen die
je vaak in een café kunt eten?

Blurring betekent "Branche vervaging".
Dat betekent dat er steeds meer bedrijven
bestaan die detailhandel en Horeca combineren.
Zo kun je bijvoorbeeld steeds vaker koffie met
gebak bestellen in een boekhandel.
Ken jij een voorbeeld van blurring?
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Ieder bedrijf is anders.
Een bedrijf moet passen bij de locatie.
Een pannenkoek restaurant past bij een bos en
een speeltuin want kinderen houden van
pannenkoeken, bos en spelen.

Wat staat er op het menu (product)
Wat kost het (de prijs)
Deze 2 P's moeten passen bij de klanten.

Waar zou jij een chique restaurant beginnen?
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In een fastservice restaurant komen veel
scholieren.
Weet jij waarom? (denk aan de twee P's)
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Hoe ziet het personeel eruit?
Hoe ziet het restaurant eruit?
De 2 P's moeten passen bij het restaurant.

Promotie is reclame.
Als een restaurant graag kinderen als klant wil
hebben, dan geven ze bijvoorbeeld een gratis
speeltje bij een kindermenu.
Dat heet promotie.
Ken jij nog een voorbeeld van promotie van een
kindermenu?

In een chique restaurant gebruik je deftig bestek
en mooie tafelkleden.
Bij welke klanten past dit?
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In een fastservice restaurant kun je snel iets te
eten of te drinken bestellen. Je wordt snel
geholpen. Soms blijf je kort in het restaurant.
Meestal neem je het eten mee voor onderweg.

In een tapasbar kun je heel veel kleine
gerechtjes bestellen. De gasten kunnen al die
gerechtjes delen en van alles wat proeven.
Zo hoef je niet te kiezen, en kun je gezellig lang
blijven tafelen.

Ken jij nog andere fastservice restaurants?
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Heb jij wel eens tapas gegeten?
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In een chique restaurant zijn de gerechten
bijzonder en duur. Hier kun je bijvoorbeeld verse
rauwe oesters eten…..
Alles is chique: de obers, de zaal, het bestek. En
je moet vaak reserveren.
Hoe zou jij je kleden als je naar een chique
restaurant zou gaan?

Een brasserie is restaurant met bekende en
betaalbare gerechten zoals spareribs, biefstuk,
vis en saté. Bij ieder gerecht krijg je dezelfde
garnituren. Een brasserie heeft steeds dezelfde
menage en couverts.
Weet jij wat menage en couverts betekent?
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Chef de rang is een duur woord voor ober.
De ober bedient de gasten. Hij neemt de
bestelling op en serveert de gerechten.
Soms zijn er helpers die alle drankjes brengen,
zij heten de runners.

De maître is de baas van de eetzaal.
De maître geeft leiding aan alle mensen die in
het restaurant werken (maar niet de koks).
De maître beslist ook waar alle gasten mogen
zitten. Soms heeft een maître een assistent.

Weet jij nog een taak van de ober?

Aan wie geeft de maître leiding?
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Een barista is iemand die heel veel weet over
koffie.
Barista's zijn dus koffie-experts.
Ze maken vaak hele mooie figuren in het schuim
van bijvoorbeeld cappuccino.

Een sommelier is iemand die heel veel weet
over wijn.
Sommeliers zijn dus wijn-experts.
Ze kunnen goed advies geven over welke wijn
bij welk gerecht past.

Weet jij hoe je cappuccino maakt?

Weet jij welke wijn er bij vis past?
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Mastiek maken is een duur woord voor:
"het restaurant tip top in orde maken".
Voordat de gasten komen moet alles schoon en
opgeruimd zijn.

Mise-en-place is een duur woord voor het
voorbereiden van de tafels zodat de gasten
snel kunnen worden bediend.
Bijvoorbeeld: tafels opdekken, servetten vouwen
en glazen en bestek poleren.

Kun jij voorbeelden noemen van klussen die
horen bij "mastiek maken"?
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Noem nog een klus die bij mise-en-place hoort.
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Het restaurant zit vol, en de gasten moeten
bediend worden.
Jas aannemen, een tafel aanbieden, bestelling
opnemen en uitserveren.

Pfff, alle gasten hebben gegeten, betaald en
iedereen is weer naar huis.
Behalve het personeel.

Wat zou jij doen als er opeens een hele grote
groep komt eten?

Wat moet er nu nog allemaal gebeuren?
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Het restaurant zelf: dat is de eetzaal.
Dat is het hart van het bedrijf. Hier worden de
gerechten en drankjes geserveerd. Soms is er
een open keuken midden in het restaurant.

Het office is de werkplek van de bediening. Hier
staat van alles klaar wat een ober nodig heeft:
gerechten, servetten, bestek en soms ook brood
en boter.

Wat vind jij belangrijk aan de inrichting van het
restaurant?

Waarom is het office vaak tussen de keuken en
het restaurant geplaatst?
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In de spoelkeuken wordt de vuile vaat weer
schooon gemaakt voor de volgende dag:
- Afspoelen,
- Afwassen,
- Afdrogen
- en Poleren.
Wat is dat eigenlijk "poleren"?

In de garderobe worden de jassen aangenomen
en weggehangen. De garderobe bevindt zich
meestal meteen na de voordeur.
Dat is handig voor de routing.
Routing betekent "handig inrichten" zodat
gasten en personeel elkaar niet in de weg lopen.
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Een goede gastheer is vriendelijk en geduldig
voor de gasten.
Dat is belangrijk, want daardoor voelt de gast
zich welkom en prettig.
Wat zou er gebeuren als je tegen een klant zou
zeggen "graag een beetje opschieten want het is
druk vanavond?"

Uit eten gaan hoort een feestje te zijn.
Je wilt genieten van een lekker etentje.
Een ober met een glimlach hoort daar bij.
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Stel je voor dat jij uit eten gaat en de ober heeft
een gezicht als een oorwurm.
Zou dat voor jou de pret bederven?

7. Gastgericht werken

Vriendelijk en geduldig
Plezier uitstralen
Samenwerken
Aanvoelen wat de klant wil

Vriendelijk en geduldig
Plezier uitstralen
Samenwerken
Aanvoelen wat de klant wil

In een restaurant moet je goed samenwerken.
Je helpt elkaar zodat alle klanten zo goed
mogelijk bediend worden.

Als de gast om zich heen kijkt en een ober zoekt,
dan heeft hij vast een vraag of een wens. Het is
belangrijk dat obers goed opletten om te kijken
of iemand iets nodig heeft.

Kun jij een voorbeeld bedenken hoe de obers en
de koks goed kunnen samenwerken?

Wat betekent het als iedereen de menukaart
dicht gedaan heeft?

8. Professionele houding

8. Professionele houding

Persoonlijke hygiëne
Tempo & verantwoordelijkheid
Afspraak = afspraak
Privacy en eigendommen

Persoonlijke hygiëne
Tempo & verantwoordelijkheid
Afspraak = afspraak
Privacy en eigendommen

Als je in de bediening werkt dan moet je er
schoon en netjes uitzien. Alles moet schoon zijn:
je haar, mond, handen, nagels, en kleding.

Je probeert natuurlijk zo vlot mogelijk te werken.
Je neemt ook je verantwoordelijkheid, je bent
gemotiveerd om de gast een top-etentje te
bezorgen.

Wat moet een ober volgens jou doen als hij
opeens moet niezen.
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En als je je werk niet helemaal af krijgt, ja
uhh……..wat doe je dan?
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Afspraak is afspraak, op die manier kent
iedereen zijn taak en kunnen de klanten goed
worden bediend.

De gasten in een restaurant hebben recht op
privacy. Je luistert dus niet mee als er aan tafel
een gesprek gevoerd wordt.
Je blijft ook van de spullen van de gasten af.

Wat gebeurt er al jij of jou collega's zich niet aan
afspraken houden?

Wat zou jij doen als er een mobieltje ligt op de
plek waar jij een schaal neer wil zetten?

9. Werken met alcohol

Leeftijd
Ongewenst gedrag
De wet
Groepen jongeren

In Nederland mag je geen alcohol verstrekken
aan mensen jonger dan achttien jaar.
Kun jij 5 drankjes noemen waar alcohol in zit?
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Leeftijd
Ongewenst gedrag
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Als een gast een alcoholische drank bestelt en
deze gast ziet er nog heel jong uit, dan moet je
om zijn identiteitsbewijs vragen.
Dat moet volgens de wet.
Noem een soort identiteitsbewijs anders dan op
de foto afgebeeld.
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Soms gaan mensen zich vervelend of agressief
gedragen als ze te veel alcohol drinken. Als je
dan aangeeft dat die persoon geen bier meer
kan bestellen kan hij of zij boos worden.
Wie vraag jij om hulp als een klant dronken,
boos of vervelend is?
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Leeftijd
Ongewenst gedrag
De wet
Groepen jongeren
Stel je neemt de bestelling op van een groep
jonge mensen: 5 bier en 5 Fanta.
Je moet dan controleren of iedereen die bier
drinkt echt ouder is dan 18 jaar.
Wat doe je als iemand van 17 toch bier bestelt?

