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1. Методи обслуговування відвідувачів у барах. 
 

У барах застосовуються різні методи обслуговування відвідувачів: 

самообслуговування, обслуговування офіціантами і комбіноване обслуговування. Споживачі 

можуть випити коктейль біля барної стійки або перенести напої і різні вироби до обіднього 

столу (при самообслуговуванні), а також замовити напій у офіціанта. В деяких випадках 

замовлений напій готують біля столика замовника. Для цього використовують спеціально 

обладнаний пересувний візок, яким за необхідності користується бармен. Зібраний зі столів 

використаний посуд офіціанти або збирачі посуду виносять на тацях. 

У барі при ресторані коктейлі гостям, запрошеним на бенкет або прийом, подають в 

обнос. 

При самообслуговуванні біля барної стійки споживачі розраховуються безпосередньо з 

барменом, при обслуговуванні офіціантами - з офіціантом наприкінці обслуговування. 

 

 

2. Зустріч відвідувачів та порядок приймання замовлення. 

 

Відвідувачів в ресторані, барі зустрічає офіціант, адміністратор 

При обслуговуванні гостей у барі з`явився відповідний алгоритм, який дозволяє 

чітко виконувати замовлення і обслуговувати гостей так, щоб їм захотілося ще раз 

повернутися в цей бар і, можливо, не одному, а з друзями. Від чіткого виконання 

замовлення залежить і рентабельність бару. Алгоритм виконання замовлення у барі 

складається з наступних дій бармена: - при вході споживача бармен зобов'язаний показати 

йому, що його прихід помічений і йому тут раді. Бармен повинен вирази свої емоції 

поглядом і доброзичливим виразом обличчя. При цьому бармен повинен триматися 

прямо, природно, без догідливості; -при підході споживача до стійки, бармену слід 

привітати його; - при прийомі замовлення бармен завжди повинен знаходитися перед 

споживачем і дивитися на нього. Подавати меню, карту вин або коктейлів бармен повинен 

так, щоб гостю було зручно її читати не перегортаючи. Бармен повинен бути уважним і 

зацікавленим; - при виборі гостем напою бармен зобов'язаний дати повну інформацію про 

його якості і смак. При відсутності замовленого напою потрібно запропонувати інший, а 

не вікмовляти у замовленні. Слід пам'ятати, що бармен не повинен тиснути на гостей, 

пропонуючи той чи інший напій, але він повинен вміти добре продати будь який напій. 

Якщо гість не визначився у назві напою, бармен може спробувати йому запропонувати 

спочатку більш дорогий напій; - отримавши замовлення, бармен щоб уникнути помилок 

повинен його повторити. У цей момент також виникає спілкування з гостем і 



встановлюється більш близький контакт; - при виконанні замовлення бармен повинен 

стояти навпроти гостя обличчям до нього. Подавши напій, бармен повинен спокійно 

чекати, коли гість вип`є його, а побачивши порожній посуд, не поспішати його прибирати. 

Прибирати використаний посуд можна тільки при повторенні замовлення або після того 

як гість піде з бару. Не можна ставити гостя в незручне становище, забираючи відразу 

порожній посуд і показуючи тим самим, що йому або більше нічого робити в барі, або 

необхідно повторити замовлення, що не завжди відповідає інтересам гостя; - при 

розрахунку бармен повинен підрахувати суму замовлення і подати його тільки на 

прохання споживача на маленькому підносі. На нього ж споживач може покласти гроші. У 

бармена у запасі завжди повинні бути дрібні гроші для здачі; 31 - при прощанні з гостем 

бармен повинен подивитися йому в очі, з посмішкою попрощатися і запропонувати 

відвідати бар ще раз. При обслуговуванні споживача слід завжди пам'ятати правило: 

«задоволений споживач приведе 4 інших, а незадоволений - це 10, які до вас ніколи не 

прийдуть». Таким чином, алгоритм виконання замовлення виглядає як ланцюг 

послідовних дій, направлених на задоволення потреб гостей бару. 

 

 

 

3. Рекомендації щодо подавання алкогольних напоїв у барі. 

 

Усі алкогольні напої, що збуджують апетит можна розділити на дві основні групи: 

напої з великим вмістом спирту (коньяк, горілка, джин, віскі) та з менш високим вмістом 

спирту (всі вина). 

Подавання міцних напоїв у західних країнах відрізняється від подавання, 

прийнятого у нас. Горілку там п’ють як аперитив в обмеженій кількості. І подають її в 

чарках об’ємом 50 мл. Влітку температура подавання +5 °С, взимку +10—12 °С. 

Після того, як гість дав згоду на подавання напою, офіціант відкриває пляшку, 

протирає горловину і підходить до кожного гостя з правої сторони. Пляшку тримає так, 

щоб вказівний палець був на горловині і наповнює чарку на 3/4 об’єму. Рушником, що 

знаходиться в лівій руці, просушує горло пляшки, відхиливши її, щоб каплі не впали на 

стіл. Закінчивши наливання напою, пляшку ставлять на стіл біля першого гостя 

(замовника) або на приставний столик. Пляшку можна заздалегідь обгорнути полотняною 

серветкою, тоді під час наливання її не треба кожен раз витирати рушником і 

зберігатиметься потрібна температура. 

Горілку та гіркі настоянки рекомендують до всіх холодних та гарячих закусок, окрім ікри, 

молюсків та крабів. 

Джин подають у старомодних склянках, охолодженим до температури +1+3 °С. 

Його необхідним компонентом є лід, який подають окремо в креманці з ложечкою або 

щипцями. До джину можна подати газовану воду. 

Віскі подають у старомодних (одд-фешенд) склянках різної висоти, об’ємом до 200 

мл. Найкраща температура подавання +10—12 °С. При сильному охолодженні віскі 

втрачає букет ароматів. Окремо подають газовану воду, креманку з льодом, солені 

горішки. 

Коньяк подають у коньячних чарках 30 мл або в дегустаційних грушеподібних бокалах 

об’ємом 200 мл, але у кількості не більше 50 мл. Пропонують до коньяку лимон, газовану 

воду, цукерки, горішки, каву, чай. До холодних закусок та гарячих страв коньяк не п’ють, 

страви «забивають» його букет ароматів. Чарку з коньяком подають справа, поруч — 

додатки. 

Ром подають і п’ють як коньяк. 

Білі вина найкраще подавати при температурі +8+10 °С. При цій температурі вони 

зберігають смак та букет ароматів. їх п’ють натуральними, змішування з льодом та 

іншими напоями призводить до втрати духмяності. Білі вина п’ють з рейнвейних чарок 



об’ємом 100 мл, якщо немає кольорових, подають прозорі, або бокали 125 мл. Отримавши 

пляшки в буфеті необхідно переконатися, що закупорювання не порушене, етикетка ціла, 

а пляшка чиста. На пляшці акуратно ' підрізають ножем обгортку з плівки або пластмаси, 

обтирають горловину, вкручують штопор і виймають корок. Коли вкручуємо штопор, 

треба слідкувати, щоб він не проколов корок наскрізь. Якщо це сталося і у вино потрапили 

кусочки корка, необхідно в окрему чарку відлити трохи вина. Пляшку з вином офіціант 

залишає на вільному місці стола або ставить справа від чарки гостя, етикеткою до нього. 

Якщо пляшка знаходиться у відерку для льоду офіціант перед наливанням протирає її 

серветкою. Наливши вино, ставить пляшку знову у відерко і накриває його серветкою. 

Червоні столові вина подають подібно до білих, але є деякі особливості. 

Температура подавання +18+24 °С. 

Кріплені (міцні) вина відрізняються від столових більш високим вмістом спирту та 

цукру. їх не підігрівають і не охолоджують. Наливають як попередні вина в мадерні чарки 

об’ємом 75 мл або подають у бокалах ємкістю 125 мл, але в кількості 75 мл. 

Десертні вина мають великий вміст цукру, їх п’ють з мадерних чарок об’ємом 75 мл або 

подають у бокалах ємкістю 125 мл. їх п’ють смакуючи малими ковтками тривалий час. 

Температура подавання +16+18 °С. Разом з ними можна пити і безалкогольні напої. 

Ігристі вина подаються з дотриманням таких правил: 

1. Напівсолодкі і солодкі ігристі вина подають охолодженими до температури +6—

8 °С, сухі і напівсухі — до +4 °С, червоні ігристі — до +10 °С, дуже сухі до +6 °С. 

2. Етикетка на пляшці і фольгова обгортка біля горловини повинні бути 

непорушені, приклеєні і чисті. 

3. Якщо немає холодильника, пляшки слід ставити у відерко з дрібно наколеним 

льодом. 

4. Відкривають пляшку на серванті безшумно, корок не повинен вискакувати. 

Дротяну вуздечку знімають, притримуючи корок великим пальцем лівої руки. Утримуючи 

пляшку в нахиленому положенні повільно розхитуємо або повертаємо корок лівою рукою 

з серветкою. Обережно вийнявши корок, даємо вийти вуглекислому газу. 

5. Якщо пляшка перебувала у відерку і мокра, її необхідно загорнути у серветку і 

після цього розливати у бокали. Якщо пляшка суха — вино розливають, не загортаючи 

пляшку. 

6. Вино розливаємо у бокали в два—три прийоми. Якщо хочемо наповнити бокали 

за один раз, необхідно взяти бокал у ліву руку під нахил і наливати шампанське правою 

рукою по стінці бокала. 

Усі вина наливають з правої сторони. Корпус офіціанта має бути нахилений, а 

права нога кроком вперед. Ліву руку зі складеною вдвоє серветкою офіціант кладе за 

спину. Після кожного наливання необхідно серветкою промокнути краплі вина з 

горловини пляшки. 

 

 

4. Підготовка продукції бару до реалізації. Способи подавання десертів, гарячих 

напоїв. 

Продукція, запас якої поповнюється зі складу, ретельно протирається і 

встановлюється на своє місце, причому залишок переміщується вперед (тобто з більш 

раннім строком реалізації).  

Солодкі страви поділяються на дві групи: холодні та гарячі. До холодних належать 

натуральні фрукти, компоти, желе, мус, крем, самбук, що подають при температурі 7-

14°С, киселі і компоти - 12-16°С. Морозиво подають при температурі від 0 до -4°С. Гарячі 

солодкі страви - гуріївську кашу, яблучну бабку (шарлот) - подають при температурі 65 

°С, пиріг (суфле) - відразу після випікання та фламбування. 



Перед подаванням солодких страв зі столу збирають використаний посуд. 

Залишають фужер, келих для шампанського (при замовленні шампанського), мадерну 

чарку (для десертного або лікерного вина). 

Стіл сервують десертними тарілками і десертними або фруктовими наборами. При 

індивідуальному обслуговуванні солодкі страви подають на десертних тарілках, в 

креманках; соус - у соуснику, їх ставлять на підставні тарілки бажано з різною паперовою 

серветкою. На підставній тарілці поряд з соусником і креманкою кладуть десертну або 

чайну ложку. При подаванні в обнос на таці в однопорційному посуді страви приносять у 

зал: один офіціант несе тацю, другий - подає страви на стіл. Для цього до гостя підходять 

справа, другий офіціант бере страву з таці і правою рукою ставить її перед гостем. 

Солодкі страви та десерти можна подавати з застосуванням фламбування. 

При груповому обслуговуванні солодкі страви можна подати на стіл у 

багатопорційному посуді: фрукти - у вазах; кавун, диню, пудинг, кошички з ягодами, 

яблуко в тісті, яблучну бабку, яблуко в слойці - на порцеляновому або металевому блюді. 

В табл. 1.16 описана характеристика подавання найбільш поширеного асортименту 

солодких страв. 

Чай, кава, какао, шоколад належать до групи гарячих напоїв, які подають при 1; 

75°С. Каву та шоколад можна подати і холодними при 1; від 12 до 14°С. Чай подають у 

чайних чашках із блюдцями. На блюдце кладуть ложку ручкою вправо, ручка чашки 

повинна бути звернена вліво (допускається і вправо). Зелений чай заварюють і подають в 

однім чайнику і наливають його в піали. Чай у склянках із підсклянниками подають у 

вагонах-ресторанах. 

Чай до столу може бути поданий у двох чайниках: заварному і доливному або в 

самоварі. Гаряче молоко і вершки до чаю подають у молочнику. Для одного гостя цукор, 

мед, варення, джем, лимон подають на окремих розетках, для групи гостей - у вазочці на 

підставній тарілці. Справа кладуть ложку для розкладання меду (варення) або виделку для 

лимона; грудковий цукор подають у цукорниці, для його розкладання використовують 

щипці. 

Подавання кави залежить від способу її приготування. Чорну каву подають у 

чашках із блюдцями місткістю 75-100 мл. До неї подають цукор у цукорниці або розетці. 

На блюдце перед кавовою чашкою кладуть кавову ложку. 

Для групи гостей або при обслуговуванні в номерах готелю каву можна подати в 2-

4-порційних кавниках. Перед кожним гостем у цьому випадку кавову чашку з блюдцем 

ставлять справа від десертної тарілки. 

При подаванні кави з молоком або сливками рекомендується користуватися 

кавниками, у яких подають каву, і молочниками для розігрітих вершків і молока, щоб 

гості могли приготувати напій, використовуючи компоненти в будь-яких пропорціях. При 

масовому обслуговуванні каву з молоком (вершками) і цукром готують заздалегідь. Для їх 

подавання краще використовувати чашки місткістю 200 мл із блюдцями і чайні ложки. 

Цукор подають у цукорниці або на розетці. Для розкладання цукру з цукорниці 

використовують щипці. 

Каву по-східному готують у турочках - металевих каструльках із ручкою. Якщо 

турочка багато порційна, то чайною ложкою підрізається і розкладається пінка по чашках 

місткістю не більше 100 мл, а потім уміст турочки розмішують і виливають у чашки. 

Кавову ложку не подають, тому що каву готують солодкою. Окремо в склянці подають 

охолоджену кип'ячену воду. 

Кава зі збитими вершками і по-варшавськи, какао і шоколад подають у склянках із 

підсклянниками або в чашках місткістю 200 мл із блюдцями. 

До гарячих напоїв можна запропонувати різноманітний асортимент кондитерських 

виробів, що подають при масовому обслуговуванні у вазах, при індивідуальному - на 

десертних тарілках, їх розкладають щипцями, лопаточками. 



+Техніка подавання гарячих напоїв залежить від виду використаного посуду: їх 

можна подати в чашках із блюдцями або в багатопорційних кавниках, чайниках, 

молочниках, самоварах тощо. У першому випадку до гостя підходять справа і правою 

рукою ставлять перед ним чашку з блюдцем. При подаванні напоїв у багатопорційному 

посуді гості обслуговують себе самі або за їхнім проханням це робить офіціант. Офіціант 

наливає напої в чашки на підсобному столі або в обнос. При подаванні чаю в обнос 

офіціанти працюють у парі: один наливає заварку з заварного чайника, другий - окріп з 

доливного чайника. При цьому до гостя офіціанти підходять справа. Аналогічно в обнос 

подають каву. При використанні самовара на підсобному столі поряд з ним розмішують 

стопки блюдець, чашки, чайні ложки. Офіціант наливає в чашку заварку з заварного 

чайника, окріп із самовара, ставить чашку на блюдце ручкою вліво, кладе на 

блюдце чайну ложку ручкою вправо, підходить до гостя справа і правою рукою 

ставить перед ним напій. 

Каву і какао можна подати й охолодженими з морозивом. Напій спочатку 

охолоджують до 8-10°С, наливають у конічну склянку, зверху кладуть кульку морозива. 

Подають на підставній тарілці із соломинкою і чайною ложкою. 

 

5. Закуски, які подають у барах до коктейлів. 

 

Для кожного виду коктейлів прийнято подавати такі закуски, які гармонують з 

напоями в смаковому відношенні. 

До десертних коктейлів в якості закуски можна запропонувати тости (бутерброди, 

приготовані з використанням підсмаженого хліба) або бутерброди з сиром, сирним або 

раковим маслом, горіховою масою, бужениною, шинкою, курячим паштетом, свіжим 

помідором. 

До змішаних напоїв подаються спеціальні закуски невеликих розмірів, з тим щоб їх 

можна було з'їсти в один прийом. До них прийнято подавати «піки», на які під час їжі 

наколюють канапе (закусочні бутерброди) та інші продукти. 

До міцним і несолодким напоям можна запропонувати: 

- Канапе з ікрою, шинкою, бужениною, ковбасою, креветками, крабами, раками в 

майонезі; 

- Підсмажений білий хліб (тости) з анчоусами, кільками з яйцем, копченої 

оселедцем; 

- Палички з білого хліба з сіллю; 

- Тарталетки з цибулею і яйцем; 

- Сир, нарізаний кубиками, сирні палички, печиво з сиром; 

- Часточки сосисок, підсмажені на сковороді і наколоті на «піки»; 

- Ковбасу чи шинку в тісті; 

- Помідори червоні або зелені (консервовані), фаршировані шинкою; 

- Шампіньйони, фаршировані сиром, з гострим соусом; 

- Молодий лук в оцті; 

- Яйця, фаршировані анчоусами, або сардини з яєчним жовтком; 

оливки, маслини, каперси, корнішони, солоний мигдаль, фісташки. 

Для десертних коктейлів, коктейлів з фруктами, крюшону і солодким ігристим 

коктейлів рекомендується подавати такі вироби: 

- Тарталетки з варенням, солодку соломку; 

-Трюфелі, шоколад, пастилу, мармелад; 

- Свіжі і зацукровані фрукти і ягоди; 

- Запечені або мочені яблука; 

- Малину чи полуницю в тісті. 

До шаруватих коктейлів і коктейлів з яйцем зазвичай закусок не пропонують. 

Слід зазначити, що всі ці рекомендації не є строго обов'язковими: відвідувачеві бару 



надається право вибрати будь-яку закуску або кондитерське виріб, включені в меню. 

Так, до шаруватих коктейлів можуть бути подані канапе і бутерброди, нарізані в вигляді 

квадратиків, гуртків і ромбів, з кілечним і оселедцевим маслом, ікрою, лососем або 

баличні виробами, міногою, сардинами або шпротами, шинкою, бужениною, свіжим 

помідором або раннім огірком. Можна подати також гарячі маленькі бутерброди, деякі 

гарячі закуски, які не потребують особливої сервіровки столу, наприклад смажені 

Курземскі ковбаски на шпазі, Валовани, а також традиційні закуски до коктейлів - 

смажені горіхи, солоні палички з кмином. До бутербродам найкраще подати шпажки, до 

гарячих бутербродів і гарячих закусок - Закусочний прилад: ніж і виделку. 

 

6.Солодкі страви на основі свіжих вершків та сметани. 

 

Креми готують із жирних вершків (не менше 30% жирності) або з сметани, збитих 

у густу піну. Готовий крем розливається в спеціальні форми, а перед подачею 

викладається на тарілочки або страви. До кремам подають солодкі соуси з ягід, червоного 

вина, шоколаду, кави, фруктово-ягідні сиропи. 

Крем - це страва з утворенням желе, яку готують із збитих вершків 35%-ної 

жирності або сметани і яєчно-молочної солодкої суміші. Продуктом, здатним утворювати 

желе, є желатин (20 г на 1 кг крему). Залежно від наповнювачів готують креми ванільний, 

шоколадний, кавовий, горіховий, ягідний. 

Крем ванільний, шоколадний, кавовий 

Готують двома способами: 

Перший спосіб. Ванілін або какао-порошок, розтертий з цукровою пудрою, вводять 

у збиті вершки. Потім, безперервно помішуючи, додають тоненькою цівкою злегка 

застиглий розчинений желатин. Готовий крем швидко розливають у форми і 

охолоджують. 

Другий спосіб. Для приготування яєчно-молочної суміші яйця розтирають з 

цукром, вливають тоненькою цівкою гаряче кип'ячене молоко і нагрівають до 70-80°С. 

Потім, помішуючи суміш, вводять доведений до кипіння желатин. Для ванільного крему у 

проціджену яєчно-молочну суміш додають ванілін, для шоколадного - какао-порошок, 

розтертий з цукром. Для кавового крему суміш готують з додаванням кавового настою 

(50г кави на 150г окропу). Вершки збивають на холоді у збивальній машині до утворення 

пухкої маси. У збиті вершки, безперервно помішуючи, вливають охолоджену до кімнатної 

температури яєчно-молочну суміш. Готовий крем швидко розливають у формочки і 

охолоджують. 

Подають у креманках або на десертних тарілках, поливають ягідним соусом або 

шоколадним сиропом (30 г на порцію). 

Крем Київський. На молоці варять рідку манну кашу з додаванням частини цукру і 

ваніліну. Какао-порошок розтирають з цукром, що залишився,змішують з готовою 

манною кашею, добре перемішують, додають частину збитих вершків. Масу розливають у 

форми по 100 г і охолоджують. Перед подачею крем оформляють збитими вершками. 

 

 

7. Підготовка бару до проведення бенкетів. Обслуговування прийомів і бенкетів у 

барі. 

 

У бенкетному залі спочатку розставляють столи, а потім на деякій відстані від них 

стільці, крісла чи напівкрісла. Біля стін, колон, у кутах залу, де організовується бенкет, чи 

в суміжному з ним приміщенні ставлять підсобні столи або серванти для запасних 

предметів сервірування та напоїв. Зазвичай один підсобний стіл або сервант розрахований 

для обслуговування 10-15 осіб. 



Довжина столів визначається з урахуванням кількості гостей і рекомендованої 

довжини стола на одну персону: при бенкеті-фуршеті - 0,4 м (тому що не всі гості 

одночасно підходять до столу), бенкеті за столом для почесних гостей - 0,7-0,8 м, інших - 

0,6 м. 

Важливим етапом підготовки бенкету є упорядкування меню. При його складанні 

враховують, що загальна маса страв за столом складає 1-1,5 кг на одну персону, вина, 

шампанського - 0,35 л, коньяку, горілки - 0,15-0,2 л, соків, води -1л. Остання позиція 

влітку може збільшуватися, взимку - зменшуватися. 

В меню фуршету маса страв складає 0,5-0,8 кг на одну персону, вина, 

шампанського - 0,15 кг, коньяку, горілки - 0,1 л, соків, води - 0,25-0,5 л. 

Відповідно до меню підбирається столовий посуд і набори. їх кількість залежить 

від виду бенкету, чисельності офіціантів, які беруть участь в обслуговуванні. Кількість 

наборів для розкладання дорівнює кількості багатопорційного посуду. 

При підготовці до бенкету використовують білу або кольорову столову білизну, 

яку підбирають з урахуванням особливостей інтер'єру залу, тематики свята. 

Для накриття бенкетних столів використовують прямокутні скатертини розміром 

173 х 208 (250) см, 200 х 250 см або бенкетні скатертини завдовжки 5- 10 м і завширшки 2 

м. Якщо використовують декілька скатертин, то стіл починають накривати з боку,  

протилежного головному входу, і кладуть їх так, щоб край кожної наступної покривав 

край попередньої. Кількість бенкетних скатертин залежить від довжини столів і форми їх 

розставляння. Якщо всі гості розміщуються за одним столом, то його накривають зі 

спуском скатертини приблизно на 30 см; якщо почесні гості сидять за одним столом, то 

його накривають зі спуском скатертини з боку, зверненого до залу, на 5-10 см від підлоги, 

як і фуршетні столи. [6] 

Дипломатичні прийоми проводять в ознаменування важливих і ювілейних дат, 

річниць, підписання міжнародних договорів, угод і т.д. Прийоми служать для 

встановлення і розвитку контактів між офіційними, діловими і К культурними колами 

держав. Розміщення і обслуговування до гостей на прийомах повинні відповідати 

протоколу. 

Протокол - сукупність правил і традицій, соблюдаемихпра-вітельства, офіційними 

особами в спілкуванні міжнародного характеру. У міжнародному спілкуванні дотримання 

протоколу обов'язково, але кожна країна може вносити зміни в повідно зі своїми 

національними особливостями, до На дипломатичні прийоми запрошуються тільки особи, 

що займають офіційні посади. Ці банкети носять строго офіційний характер. У запрошенні 

вказується характер до прийому - сніданок, обід, вечеря. 

Запрошення на банкет-прийом адресується конкретній особі, яка не має права 

передати його іншій, оскільки порядок ІІ розміщення гостей залежить від посади, 

громадського поло-ження, почесних звань, віку. При прийманні замовлення уточнюють и 

місце проведення, дату, час початку та закінчення, форму обслуговування, а також деякі 

специфічні моменти: потрібно чи ні вивішувати національні прапори, встановлювати на 

столі мікрофон і національні прапорці, чи буде виступ оркестру і т.д. 

Прийом «Келих шампанського» організовується з нагоди національного свята, 

від'їзду посла, в честь делегації. На такому прийомі гостям подають шампанське, 

підсмажені горішки, шоколад, а іноді і невеликі тістечка. 

Прийом «Келих вина» - гостям подають вино, різні канапе, тарталетки, фрукти. 

Прийом «Барбекю» влаштовують на відкритому повітрі в літній час, звичайно в 

Неділя. Гостям подають смажене на рожні м'ясо, вина і прохолодні напої.  

Найчастіше дипломатичні прийоми організують як запрошення на сніданок, обід, 

чай або вечеря (банкети). 

Сніданок організовується від 12 до 15 годин, триває до півтори години. Меню 

включає один або два види холодних закусок, одне гаряче рибне блюдо, одне м'ясне 

блюдо, десерт. З вин пропонується до холодних страв горілка або гірка настоянка, до 



рибних страв - сухе біле вино, до м'ясних - сухе червоне, до десерту - шампанське. 

Можлива подача супу.  

Завершується сніданок подачею чаю або кави. 

Чай організується між 16 і 18 годинами для жінок, рідше гостями можуть бути 

чоловіки. До чаю подаються кондитерські вироби, фрукти, соки, води. 

Прийом типу «фуршет» зазвичай проводиться з 17 до 20 годин і триває близько 

2:00. На стіл подаються холодні закуски, кондитерські вироби, фрукти, спиртні напої, 

мінеральні води. Також в меню можуть входити гарячі закуски. Прийом закінчується 

подачею морозива, шампанського, кава. 

Обід - найбільш почесний вид прийому. Його починають в 19 - 21 год, триває він 

близько 2-2,5 годин, в тому числі 50-60 хвилин за столом, а решту часу - у вітальні. 

Подаються холодні закуски, суп, гарячі рибні та м'ясні страви, десерт. 

Вечеря відрізняється від обіду тим, що починається о 21 годині і пізніше, 

наприклад після закінчення вистави в театрі. 

Кожен з цих прийомів зазвичай складається з двох частин: перша-зустріч, вітання і 

збір гостей, приватні і загальні бесіди, попереднє ознайомлення запрошених з їх місцями 

за банкетним столом, аперитив, друга - власне банкет, найчастіше за столом з повним 

обслуговуванням або банкет-фуршет. 

Для проведення дипломатичних прийомів, банкетів необхідні два суміжних залу: 

один - для прийому і збору гостей, інший - для банкету. У залі для прийому і збору гостей, 

званому аванзалом, ставлять декілька крісел, круглий накритий скатертиною столик, на 

який кладуть сигарети, запальнички, сигари в коробках, ножиці для зрізання кінчиків 

сигар, попільнички, 

 

8. Техніка розрахунків бармена з відвідувачами.  

 

Бари виконують ті ж самі функції (з точки зору бухгалтерії), що і заклади ресторанного 

господарства різних типів, реалізуючи товари за готівковий розрахунок через касовий 

апарат. Гроші отримують безпосередньо бармени чи касир (якщо такий передбачений 

штатним розкладом). Рецептура коктейлів виписується барменом на калькуляційних 

картах і затверджується керівником. Відповідальність за гроші і матеріальні цінності 

покладаються на барменів чи касирів. Передача товарно-матеріальних цінностей по зміні 

від одного бармена іншому оформлюється актом обов'язково у присутності представників 

адміністрації, які закріплюють цей акт підписом. 

 

 

9.Автоматизація відпуску страв і напоїв у ресторанах і барах. 

 
 «IBS Ресторан» — програма для автоматизації роботи ресторану, кафе, бару, пабу 

з класичною схемою обслуговування клієнтів офіціантом. Враховує всю специфіку бізнес-

процесів в ресторані, забезпечує максимальну простоту, ефективність і повний контроль 

роботи персоналу. 

«IBS Fast Food» — програма для автоматизації обліку підприємств харчування: 

фаст-фуду, їдальні, піцерії, кулінарії, пивбару та інших закладів швидкого харчування, 

оптимізована для прискорення продажів і максимально швидкого обслуговування великої 

кількості відвідувачів. 

Обидва прикладних рішення створені на платформі облікової системи «IBS 

Управління бізнесом» і включають всі її базові функції. Додатково в них реалізована 

підтримка спеціальних можливостей для управління ресторанним бізнесом. 

У складі рішень є всі необхідні елементи системи автоматизації ресторанів — 

автоматизовані робочі місця офіціанта, касира, бармена («фронт-офіс»), карта залу, 

можливість друку замовлень на кухню/рахунків/чеків, довідник калькуляційних карт з 

http://www.ibsystems.com.ua/ua/ibs-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


історією змін, аналітична система контролю та аналізу даних для формування звітів 

керівнику та ін. 

На робочих місцях офіціантів і касирів можуть використовуватися два варіанти 

графічного інтерфейсу — для сенсорних (touch-screen) моніторів і для звичайних 

моніторів і клавіатури (як у касира магазину). Другий варіант часто використовується в 

їдальнях або економ-рішеннях для фаст-фудів 

У поставку також входить модуль для обліку виробництва страв, який може 

використовуватися для обліку в виробничих цехах з нескладними технологічними 

процесами — м'ясний цех, цех напівфабрикатів, кулінарія, кондитерський цех та ін. 

Модуль (програма) для виробництва та калькуляції страв дозволяє виконувати 

автоматичне списання сировини під реалізовані страви за заданий період на підставі даних 

калькуляційних карт, розраховувати фактичну собівартість страв і створювати 

відповідний документ Виробництво 

Переваги  

 зручний графічний інтерфейс, орієнтований на роботу з touch-screen 

моніторами, який забезпечує максимальну простоту і продуктивність праці офіціантів і 

касирів 

 підтримка вагових штрих-кодів в інтерфейсі касира (у версії програми для 

автоматизації їдальні, кулінарії, фаст-фуду) 

 гнучке налаштування прав доступу на основні операції (друк рахунку, 

закриття чека, скасування позицій в рахунку та ін.) 

 управління складними дисконтними та бонусними системами, в тому числі 

іменними і накопичувальними, системами внутрішнього кредитування 

 індивідуальна робота з VIP-клієнтами зі збором і аналізом інформації про 

кожного клієнта 

 аналіз продажів в будь-яких розрізах (товари та їх групи, клієнти, офіціанти, 

робочі місця і т.д.) 

 аналіз динаміки продажів в часі (по годинах протягом доби, по днях тижня, 

по місяцях і т.д.) 

 підтримка сучасного торгового обладнання (touch-screen-монітори, 

спеціалізовані POS-системи, фіскальні реєстратори, чекодрукуючі ваги, сканери штрих-

кодів, пристрої для читання магнітних карт, принтери для друку штрих-кодів, «кухонні» 

принтери) 

 облік залишків і руху сировини і готової продукції 

 калькуляційні карти на кожну страву зі зберіганням історії зміни рецептури, 

можливістю задавати альтернативні компоненти і враховувати додаткові витрати 

 автоматичне виробництво готової продукції за результатами продажів за 

період з можливістю коригування витрат сировини за фактом і автоматичним 

розрахунком собівартості 

 планування потреби в сировині та матеріалах, розрахунок планової 

собівартості готової продукції 

 інтеграція з іншими компонентами «IBS Управління бізнесом», що дозволяє 

вести повноцінний управлінський облік (склад, банк, каса, взаєморозрахунки, фінанси і 

т.д.) 

 автоматизація мережі ресторанів з єдиної дисконтної та бонусною системою 

у всій мережі, єдиною базою даних клієнтів, отриманням інформації з точок в 

центральному офісі в режимі реального часу 

 інтеграція з поширеними бухгалтерськими програмами: 1С, Акцент та ін. 
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