
2. Які прискорені форми обслуговування споживачів 
у готельних комплексах?

3. Назвіть види сніданків при готелі.
4. Які особливості обслуговування за типом «шведський

стіл»?
5. Чи є різниця в організації обслуговування «шведський 

стіл» та «шведська лінія»?
6. Які етапи обслуговування у номерах готелю?
7. Який асортимент продукції міні-бару?
8. Як організовують «каву-брейк» у конференц-залах 

при готельних комплексах?
9. Назвіть особливості організації обслуговування лан- 

чів, бізнес-ланчів, експрес-буфетів?

Тема 3.3. Організація обслуговування 
іноземних туристів

Практичні заняття 40—43
(8 годин)

План
1. Складання меню сніданку, обіду, вечері для обслугову

вання груп іноземних туристів.

Мета: формування практичних умінь і навичок складання 
меню сніданку, обіду, вечері для обслуговування груп іноземних 
туристів.

Студенти повинні:
знати організацію обслуговування іноземних туристів 

у закладах ресторанного господарства;
вміти організовувати харчування для іноземних туристів.
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Матеріально-технічне забезпечення
Наочність: опорний конспект з теми, зразки меню для 

іноземних туристів, матеріали для мультимедійного супроводу.
Технічні засоби навчання: мультимедійний комплекс.
Література: 1, 5, 6, 9-15, 19, 20, 22, 29-31.

Запитання для актуалізації опорних знань
1. Назвіть основні принципи харчування туристів.
2. Які вимоги до сніданку туристів із різних країн?
3. Як впливає клас туристичних документів на витрати 

на харчування?
4. Як ви розумієте термін «повний пансіон»?
5. Як ви розумієте термін «напівпансіон»?
6. Хто оформлює документи на обслуговування групи 

туристів?
7. Який документ визначає відносини між туристичною 

фірмою і закладом ресторанного господарства?
8. Які фактори впливають на складання меню для обслу

говування іноземних туристів?
9. Як сервірують столи для сніданку під час обслугову

вання іноземних туристів?
10. Як сервірують столи для обіду і вечері під час обслу

говування іноземних туристів?
11. Охарактеризуйте обслуговування туристів у дорозі.
12. Як розраховуються за харчування іноземних ту

ристів?
13. Охарактеризуйте організацію обслуговування групи 

туристів.
14. Охарактеризуйте організацію обслуговування турис

тів із дітьми.
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Завдання 1. Складіть меню сніданків (континенталь
ного, англійського, американського) для обслуговування іно
земних туристів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Континентальний сніданок називається європейським. До 

меню сніданку входять кава, чай, гарячий шоколад, гаряче 
(холодне) молоко, цукор, вершки, лимон, два види повидла, 
джем (конфітюр, варення) чи мед, асортимент свіжовипечених 
виробів із листкового тіста і хлібобулочних виробів, масло, 
свіжоприготовлений апельсиновий сік. У неділю меню сніданку 
можна поповнити стравами з яєць.

Англійський сніданок має два варіанти. Перший -  кла
сичний або короткий сніданок. Він передбачає чай, каву або 
гарячий шоколад, цукор, булочні вироби, тости, вершкове мас
ло, джем, мед, варення. Другий варіант -  повний англійський 
сніданок, до меню якого додатково до першого варіанта вклю
чають страви з яєць (яєчня з шинкою чи беконом, яйця смажені 
на хлібі, омлет із шинкою або шампіньйонами тощо), рибні 
страви, страви із зернових (вівсяна каша, кукурудзяна або суп на 
молоці чи воді із цукром або сіллю).

Американський сніданок передбачає додатково до меню 
такі страви: звичайна питна вода з кубиками льоду, фруктові 
соки (апельсиновий, грейпфрутовий, яблучний, томатний), свіжі 
фрукти, ягоди з молоком чи вершками або компот із фруктів 
(слив, персиків), страви із зернових (кукурудзяні чи рисові плас
тівці), невелика порція м’яса, пиріг тощо. Можна запропонувати 
яєчню випускну, яєчну кашу, омлет натуральний чи з беконом 
(сосисками, томатами) [14, додаток 35].

Зразок меню європейського сніданку для туристів із Франції

Найменування страви і напою Вихід, г
Сир твердий дер-блю 50
Масло вершкове 15
Яєчня з беконом 80/50
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Закінчення табл.

Конфітюр полуничний 30
Молоко гаряче 100
Кава натуральна чорна 100
Круасан (без наповнювача) 60
Хліб пшеничний 20

Завдання 2. Складіть меню обіду для обслуговування 
іноземних туристів з Іт алії та США.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Щоб скласти меню, опрацюйте матеріал джерела 

[14, 520-523].

Зразок меню для обслуговування туристів з Італії

Найменування страви і напою Вихід, г
Рибна закуска «Тара-тар» із тунця і зеленого 
аспарагуса, приправленого зеленим маслом

75/30/10

Салат-коктейль овочевий 150
Бульйон прозорий м’ясний з равіолями 250/100
Різотто з креветками і грибами 250
Морозиво ванільне 100
Кава еспресо 40
Батон 40

Завдання 3. Складіть меню вечері для обслуговування 
іноземних туристів із Китаю, Туреччини, Європи (з Європи — 
на вибір викладача).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Щоб скласти меню, опрацюйте матеріал джерела 

[14, 521-523].
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Зразок меню для обслуговування туристів із Китаю

Найменування страви і напою Вихід, г
Перець, фарширований овочами 150
Асорті м’ясне (шинка, ковбаса с/к, 
язик варений)

50/30/70

Качка смажена по-пекінськи з гарніром 
овочевим

100/150

Желе фруктове 100
Чай чорний байховий 200/15

Завдання 4. Складіть меню вечері за типом «швед
ський стіл» для обслуговування іноземних туристів із Японії.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
До меню вечері за типом «шведський стіл» включіть 

8-10 найменувань холодних закусок, 4-6 других страв, соуси, 
десерт, у тому числі фрукти, борошняні кондитерські вироби та 
гарячі напої. Щоб скласти меню, опрацюйте матеріал джерела 
[14, 530].

Зразок меню для туристів із Японії 
за типом «шведський стіл»

Найменування страви і напою Вихід, г
Салат із дайкона 75
Краби із зеленим салатом 50/25
Шпинат із заправкою із зернят кунжуту 50/10
Яйця, фаршировані цибулею 40/20
Г риби мариновані 50
Осетрина варена під майонезом 75/20
Сир твердий 30
Суші з плавленим сиром і копченим лососем 50
Суші-рулет з авокадо 50/30
Норимаки з маринованим імбиром і соєвим соусом 50/20/20
Темпура 50
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Закінчення табл.

Трепанг з овочами 75/50
Тонкацу (відбивна свинина по-японськи) 50
Татаки (вирізка яловичини) 75
Якитори (шашлик із курки) 50
Насики тамаго (яєчний кекс) 50
Желе апельсинове 100
Морозиво з коньяком і зеленим чаєм 100/25/20
Чай 200
Кава 100

Завдання для самоконтролю
1. Які реквізити зазначають у замовленнях на обслуго

вування груп іноземних туристів?
2. Хто виписує письмове підтвердження про виконання 

замовлення?
3. Які види сніданків пропонують для харчування турис

тів із Європи?
4. Охарактеризуйте англійський сніданок.
5. Охарактеризуйте американський сніданок.
6. Охарактеризуйте організацію харчування туристів 

у вечірні години.
7. Які прискорені форми обслуговування використову

ють для харчування іноземних туристів?
8. Яке призначення дорожніх наборів?
9. Яка продукція входить до дорожніх наборів?

10. Назвіть кількість туристів, яких обслуговує один офі
ціант.

11. Яке призначення РК-менеджера?
12. Які послуги надають у готельно-туристичних ком

плексах для обслуговування туристів?
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