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Тема лекції : Загальні правила сервування стола 

                                            План  

1. Сервування стола  тарілками. 

2. Сервування стола  столовими наборами. 

3. Сервування стола скляним посудом для напоїв. 

4. Попереднє сервування стола. 

      5.  Досервування стола відповідно до замовлення. 

 

 

1.  Сервування стола  тарілками. 

Тарілки офіціант приносить або привозить на візку стопками. При перенесенні 

стопку (зверху донизу) слід накривати серветкою, завдяки чому забезпечується 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог. їх ставлять на підсобний стіл або сервант чи 

підвозять на візку до столу. Потім невелику стопку тарілок розміщують на долоні лівої 

руки. Правою рукою беруть кожну тарілку так, щоб великий палець знаходився вздовж 

краю тарілки, а інші віялом розміщувалися знизу, і ставлять на стіл. Великим пальцем 

лівої руки офіціант злегка просуває вперед тарілку, щоб її легше було взяти. Спочатку 

напроти стільця ставлять підставні тарілки (двома пальцями паралельно краю столу 

перевіряють відстань, яка має бути 2 см від краю столу), потім на них закусочні. 

 

2.  Сервування стола  столовими наборами. 

Столові набори офіціант переносить на таці, накритій серветкою, або на тарілці, 

на яку кладуть складену вчетверо серветку. В неї вкладають леза ножів, зверху кладуть 

виделки. Біля столу офіціант знімає столові набори з таці і кладе їх на стіл у певній 

послідовності: справа від споживача - ніж лезом до тарілки і ложку заглибленням 

догори, зліва - виделку. Столові набори зазвичай кладуть паралельно один одному на 

такій же відстані від краю столу, як і тарілки, але при цьому так, щоб вони не торкалися 

одне одного і не потрапляли під край тарілки. При розкладанні столових наборів слід 

брати їх за ручку або тонку частину на стику леза ножа, зубців виделки чи заглиблення 

ложки і ручки. Потім на стіл ставлять пиріжкові тарілки. При цьому їх краще тримати у 

правій руці, ставлячи на стіл - лівою. 

 

3. Сервування стола скляним посудом для напоїв.  

Для сервірування чарками, бокалами офіціант привозить їх до столу на таці, 

накритій серветкою, яку тримає в лівій руці, правою ставить їх за закусочною тарілкою. 

Декілька чарок він може принести, тримаючи їх у лівій руці між пальцями (ємностями 

донизу). 

 

5. Попереднє сервування стола.  

      Сервірування посудом і наборами починають з мілких столових (підставних) або 

закусочних тарілок, ставлячи точно напроти стільця (рис. 1.31). Емблема закладу має 

бути на верхньому краї тарілки (посередині). Відстань від краю стільниці до краю 

тарілки - 2 см (рис. 1.31, а). 

При бенкетному сервіруванні закусочну тарілку ставлять на підставну (рис. 1.31, б), 

між якими можна покласти серветку. 

З обох боків від мілкої і закусочної тарілок розміщують столові набори в такій 

послідовності: справа - лезом до тарілки ножі (столовий, рибний, закусочний), зліва - 

виделки зубцями догори (столова, рибна, закусочна) (рис. 1.31, в). Кінці ручок мають 

знаходитися не менше ніж за 2 см від краю столу. Столові набори можна розмістити і 

компактніше: справа і зліва столові та рибні ножі й виделки, закусочний ніж і виделку 

при цьому покласти на закусочну тарілку в серветку (рис. 1.31, г). Цей же прийом 

використовують, якщо стіл сервірують чотирма комплектами наборів: на стіл з обох 
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боків від тарілки кладуть не більше трьох комплектів наборів, четвертий вкладають у 

серветку (рис. 1.31, д). Ложку кладуть справа заглибленням догори між закусочним і 

рибним (столовим) ножем або після них, якщо закусочні набори вкладають у серветку 

(рис. 1.31, г). Зліва, на відстані 5-10 см від краю мілкої, ставлять пиріжкову тарілку (рис. 

1.31, г, д, е). 

Можливі три варіанти її розміщення: верхній край на одному рівні з верхнім краєм 

підставної або закусочної тарілок (рис. 1.31, е), нижній - на одному рівні з нижнім краєм 

підставної або закусочної тарілок (рис. 1.31, г); центри столової (закусочної) і 

пиріжкової тарілок знаходяться на одному рівні відносно краю стільниці (рис. 1.31, д). 

Ніж для масла кладуть на край пиріжкової тарілки. Розміщення десертних наборів 

залежить від розташування скляного посуду. Якщо фужер і стакан для соків ставлять 

за мілкою тарілкою, то десертні набори розміщують справа над ножами (рис. 1.31, е). 

Якщо фужер зміщений вправо, то десертні набори кладуть за мілкою тарілкою (рис. 

1.31, д), частіше паралельно краю столу: ніж і ложку ручкою вправо, виделку - ручкою 

вліво. Три десертних набори можна викласти віялом: паралельно краю столу - ніж 

ручкою вправо, на лезо йото кладуть виделку зубцями догори, ручкою вправо до 

середини столу, потім ложку заглибленням догори, ручкою вправо до краю столу. 

Кількість десертних наборів залежить від асортименту десертних страв. 

У ресторанах щодня попередньо сервірують стіл у процесі підготовки залу до 

обслуговування і додатково залежно від меню прийнятого замовлення.  

Попереднє сервірування офіціанти виконують перед сніданком, обідом, вечерею. Для 

обіду стіл сервірують у такий спосіб (рис.1.32). 

. 
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Рис. 1.31. Послідовність сервірування столу 

 

Зліва відносно споживачів, що займуть місця за сервірованим столом, відступивши від 

краю на 8 см, ставлять пиріжкову тарілку (рис. 1.32, а). Закусочні тарілки на стіл не 

ставлять, якщо холодні страви подають безпосередньо в них. Але якщо при подаванні 

холодних закусок використовують салатники та металевий посуд, офіціант доповнює 

сервірування закусочною тарілкою (рис. 1.32, б). Зліва від тарілки, у якій буде подана 

страва, кладуть столову виделку зубцями догори, справа - столовий ніж лезом до тарілки і 

столову ложку заглибленням догори. Відступають від краю столу так, щоб можна було 

поставити тарілку, над ножем ставлять фужер. У невисокій порцеляновій або скляній вазі 

на середину столу ставлять невеликий букет квітів і набори для спецій. 

Для вечері сервірування доповнюють закусочними наборами і забирають столову ложку 

(рис. 1.32, в). Під час сніданку в сервірування включають закусочні набори, серветку, 

пиріжкову тарілку (рис. 1.32, г). Його можна доповнити фужером, чайною ложкою (рис. 

1.32, д), закусочною тарілкою, ножем для масла (рис. 1.32, е). 
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 Досервування стола відповідно до замовлення. 

Відповідно до меню-замовлення сервірування столу відповідним чином доповнюють. 

При обслуговуванні туристів під час сніданку, що складається з холодних закусок, гарячого 

напою, джему (меду, варення, цукру), в сервірування додатково включають чайні і кавові 

чашки з блюдцями, молочники, кавники, які розміщують справа від закусочної тарілки. 

4.  

 

 
 

 

Рис. 1.34.    Сервірування столу для сніданку з кількох страв: 

1 - хліб; 2 - сир; 3 - яйце; 4 - масло; 5- гірчиця; 6 - сіль; 7 - холодна закуска;  

8- джем; 9 - фужер; 10 - молоко; 11 - кава в кавнику; 12 - чашка; 13 - цукор 

 

3.  


