
Тема 4. Підготовка бару до обслуговування 

Практичне заняття 4 

Тема: Складання меню, карти напоїв для барів різних типів і класів  

Мета: навчитися складати меню, карти напоїв для барів різних типів і класів.  

Документальне, наочне і технічне забезпечення  

1. Національний стандарт України. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 

ДСТУ 4281. – К. : Держстандарт України, 2004.  

2. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного 

бізнесу. – Харків : ПКФ «Фавор ЛТД», 2003.  

3. Конспект лекцій.  

4. Меню, карти напоїв діючих барів різних типів і класів.  

Запитання для актуалізації опорних знань  

1. Назвати види меню.  

2. Який порядок запису страв у меню?  

3. На які фактори зважають під час складання меню?  

4. Назвати вимоги до оформлення меню.  

5. Назвати спеціальні карти, що їх використовують у барах.  

6. Назвати порядок запису у спеціальній карті пива.  

7. Назвати порядок запису у спеціальній карті кави.  

8. Назвати порядок запису у спеціальній карті коктейлів. 

 

Зміст роботи 

Завдання 1. Розв’язати ситуаційне завдання.  

Ви працюєте адміністратором пивного ресторану «Баваріус» в Мост-Сіті, м. Дніпро.  

Ваше завдання:  

- скласти карту пива бару;  

- скласти меню пивного ресторану «Баваріус»;  

 

Завдання 2. Розв’язати ситуаційне завдання.  

Ви працюєте адміністратором паб «Дон Педро», м. Дніпро.  

Ваше завдання:  

- скласти карту пива пабу;  

 

Завдання 3. Розв’язати ситуаційне завдання.  

Ви працюєте адміністратором бару «Winovnik», м. Дніпро.  

Ваше завдання:  

- скласти меню бару «Winovnik»;  

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Опрацьовуючи практичні завдання за темою, слід ознайомитися з правилами складання й 

оформлення меню і карт.  

Під час складання меню слід керуватися ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного 

господарства».  

Меню містить таку інформацію: вихід страви (г), її найменування і ціну.  

У змісті меню виділяють такі елементи: заголовки, назви страв та їх опис.  

Структура карти бару 

Розділ І. Аперитиви 

Соки, столові білі вина, вермути, бітерси, горілка, джин, віскі, гіркі настоянки, 

міцні коктейлі-аперитиви. Об'єм подавання - 50 - 75 мл. 

Розділ II. Горілка 



Горілка 30 % вмісту спирту; горілка 40 % вмісту спирту. 

Розділ III. Гіркі настоянки 

Слабкі - до 30 % вмісту спирту; міцні - до 40 % спирту; джин - від 40 % до 50 %; 

віскі - від 40 % спирту і вище. 

Розділ IV. Напівсолодкі та солодкі настоянки 

Настоянки напівсолодкі, настоянки солодкі. 

Розділ V. Бренді та коньяки 

Коньяки ординарні - 3, 4, 5 зірок; коньяки марочні; коньяки колекційні; інші бренді 

(кальвадос, вільям, кірш, текіла). 

Розділ VI. Лікери та наливки 

Лікери міцні; наливки міцні; лікери десертні; наливки солодкі; креми. 

Розділ VII. Виноградні вина 

Столові білі (ординарні, марочні); столові червоні (ординарні, марочні); кріплені 

білі (ординарні, марочні, колекційні); кріплені рожеві (ординарні, марочні, колекційні); 

кріплені червоні (ординарні, марочні, колекційні); солодкі та лікерні (білі, рожеві, 

червоні). 

Розділ VIII. Вина плодово-ягідні (напівсолодкі та солодкі) 

Розділ IX. Вина ароматизовані 

Вермути білі, рожеві, червоні; бітерси (вина, настояні на травах). 

Розділ X. Вина ігристі 

Шампанське біле, червоне (за вмістом цукру - брют, сухе, напівсолодке, солодке, 

мускатне); вина шипучі (білі та червоні) газовані; вина газовані плодово-ягідні (сидр). 

Розділ XI. Слабоалкогольні напої 

Пиво світле розливне; пиво темне розливне; пиво світле пляшкове; пиво темне 

пляшкове; пиво в банках світле; пиво в банках темне; тонізуючі напої (ром-кола, джин-

тонік); змішані тонізуючі напої. 

Розділ XII. Безалкогольні напої 

Вода мінеральна негазована; вода мінеральна газована; води фруктові газовані; 

соки освітлені натуральні; соки-нектари (із м'якоттю); соки розведені (морси); змішані 

безалкогольні напої. 

У карті напоїв і страв для бару зі стравами спочатку слід указати усі напої у 

відповідному порядку, потім - змішані напої, а тоді - страви, кондитерські вироби, 

фрукти, тютюнові вироби. 

У карті напоїв для коктейль-бару спочатку перелічити змішані напої без алкоголю, 

потім - на основі вин, міцних напоїв. За ними записати інші напої в загальноприйнятій 

послідовності, закуски до них, солодкі страви, кондитерські вироби, фрукти, тютюнові 

вироби. 

Звідси загальне правило: записи в карті напоїв і страв для бару доречно 

розпочинати з тієї групи страв або напоїв, яку найвиразніше характеризує відповідний 

тип бару. Так, у десертному барі це будуть солодкі страви, у гриль-барі  - страви з грилю, 

у коктейль-барі - змішані напої тощо. 

До спеціальних карт належать карти, які містять інформацію про одну групу напоїв. Це 

карти коктейлів, чаю, кави, вин, пива.  

 

 

Структура карти коктейлів 

1. Дообідні коктейлі (аперитиви). 

2. Коктейлі на основі шампанського. 

3. Післяобідні коктейлі (диджестиви). 

4. Асортимент безалкогольних напоїв. 



Структура карти пива 

1. Безалкогольні сорти пива. 

2. Місцеві сорти з алкоголем розливні. 

3. Місцеві сорти пива з алкоголем у пляшках. 

4. Імпортне пиво з алкоголем розливне. 

5. Імпортне пиво з алкоголем пляшкове. 
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