
Тема 2.Обслуговування бенкетів і прийомів 

1.Класифікація бенкетів і прийомів. Бенкети офіційні та неофіційні. 

2.Бенкети з розміщенням за столом: бенкет за столом, бенкет-чай. 

3.Бенкети без розміщення за столом: бенкет-фуршет, бенкет-десерт, бенкет-

коктейль, бенкет-коктейль-фуршет. 

 

1. Класифікація бенкетів і прийомів. Бенкети офіційні та неофіційні 

Підприємства ресторанного господарства за замовленням окремих відвідувачів або 

організацій здійснюють обслуговування бенкетів. Бенкет - це урочистий званий сніданок, 

обід або вечеря. 

Залежно від подій, із приводу яких організують бенкети, їх поділяють на офіційні та 

неофіційні. Приводом для офіційного бенкету може бути прийом глави уряду, 

дипломатичних представників, ювілейне торжество, національне свято, для неофіційного - 

сімейне свято, товариська зустріч, традиційне свято й ін. 

Бенкети поділяються на дві групи: з розміщенням і без розміщення за столом. У 

першу групу входять бенкет за столом, бенкет-чай, у другу - бенкет-фуршет, бенкет-десерт, 

коктейль. 

За участю персоналу в обслуговуванні їх поділяють на бенкети з повним або частковим 

обслуговуванням офіціантами. При повному обслуговуванні офіціантами усі страви і напої 

офіціанти подають гостям в обнос; при частковому - певну їх кількість, головним чином 

холодні страви і напої, заздалегідь виставляють на столи, гарячі страви і напої подають в 

обнос або ставлять на стіл. 

За асортиментом страв і напоїв бенкети поділяють на універсальні і спеціалізовані. До 

універсальних відносять бенкет за столом із повним або частковим обслуговуванням 

офіціантами, до спеціалізованих -бенкет-фуршет, бенкет-буфет, бенкет-коктейль, бенкет-чай. 

За бажанням замовника організовують один вид бенкету або сполучають декілька, тоді 

він називається комбінованим або складним. 

Організація бенкету складається з трьох стадій: прийом замовлення, підготування до 

проведення бенкету й обслуговування. 

 

2. Бенкети з розміщенням за столом: бенкет за столом, бенкет-чай 

 

Бенкет-чай організовують у затишних невеликих залах, у яких встановлюють 

круглі й овальні столи, а якщо їх немає, то столи квадратної або прямокутної форми, 

стільці, крісла, напівкрісла, а іноді й дивани. 

Якщо число гостей більше восьми, можна накрити декілька окремих столиків (по 4-

10 чоловік за кожним). Чайний стіл або столи ставлять у центрі зали або розміщують з 



урахуванням його конфігурації. Якщо в залі ставлять декілька чайних столів, то між ними 

повинен бути забезпечений вільний прохід для гостей і офіціантів. 

Столи накривають скатертинами і серветками ніжних кольорів і відтінків. 

Круглий стіл накривають одною спеціально зшитою скатертиною. Можна 

використовувати і звичайні скатертини, накладаючи їх одна на іншу і підвертаючи кути, що 

низько звисають. 

Для бенкету-чаю використовують красивий чайний посуд, десертні тарілки, десертні 

і фруктові набори, кришталеві чарки, келихи, розетки, вазочки для варення, вази для квітів, 

фруктів, кондитерських виробів. 

Чайний (кавовий) стіл при організації бенкету-чаю сервують двома способами: перед 

гостем ставлять десертні тарілки, на які кладуть полотняні серветки (їх можна покласти і з 

лівого боку від них); десертні тарілки ставлять проти місця кожного передбачуваного гостя 

або зліва від нього (15-20 см від краю столу). Серветку кладуть на тарілку або за тарілкою. 

У першому випадку десертні набори кладуть поруч із десертною тарілкою, у другому - 

на десертну тарілку. Перший варіант сервування застосовується, якщо десертні страви 

(суфле, желе, креми тощо) подаються офіціантами в обнос, другий - якщо десертні страви 

подають у креманках. 

Стіл може бути сервований мадерними, коньячними або лікерними чарками, у 

випадку ювілею - келихами для шампанського, за склом кладуть фруктові набори. Тарілки 

для фруктів ставлять на стіл стопками по 4-6 шт. 

Самовар ставлять на основний стіл лівіше господині або на підсобний стіл, 

підставлений до основного столу зліва від її стільця. Порцеляновий чайник із заваркою і 

чашки ставлять біля самовара. 

На стіл можуть бути подані десертні страви, фрукти, кондитерські вироби, бублики, 

калачі, горіхи, мигдаль, варення, десертні напівсолодкі та напівсухі вина, креми, лікери, 

коньяки. 

Воду в пляшках і фужерах встановлюють на окремому столі. Офіціанти запрошують 

гостей до накритого столу і допомагають їм сісти, приділяючи найбільшу увагу жінкам, 

старшим за віком. Спершу гостям пропонують солодкі страви і вина. Страви її креманках 

на пиріжковій тарілці ставлять перед гостем справа правою рукою. На тарілці ручкою 

вправо кладуть десертну або чайну ложку. 

При подаванні солодких страв в обнос до гостей підходять ЗЛІВА, наближають блюдо до 

десертної тарілки, повернувши убік гостя набори  для  розкладання,   і  пропонують  взяти   

його  частину.   За бажанням гостя офіціант це робить сам, узявши в праву руку набори для 

розкладання. 

Після солодких страв подають гарячі напої. Для цього замість використаних перед 

кожним гостем ставлять чисті тарілки з наборами. Закінчивши сервування, подають чай, 

каву, попередньо поставивши на стіл гарячі вершки, молоко і лимон. Чашки з гарячими 

напоями ставлять на стіл справа від десертних тарілок. Після того як гарячі напої подані, 

офіціанти пропонують гостям мускат, кагор, лікери, коньяки. 



Чашку кави гостям можна запропонувати взяти з таці, попередньо наливши каву. 

Після наповнення чашок кавою кавник ставлять на стіл. Каву можна долити в ту ж чашку, 

не знімаючи її зі столу. 

Чай на столі доливати не рекомендується. При бажанні гостя випити іншу чашку чаю 

можна налити напій на підсобному столі, бажано в іншу чашку або в ту ж, якщо в ній немає 

лимона й осаду, і подати гостю. 

Чай із самовара наливає господиня, офіціант у цьому випадку допомагає господині 

подавати чай гостям, що сидять далеко від неї, а також підносить чисті чашки і чайник із 

заваркою. На прохання господині чай із самовара може наливати офіціант. 

Бенкет-чай триває не більше двох годин. Обслуговує цей бенкет бригада офіціантів, 

кількість членів якої визначається з розрахунку два офіціанти на 10 гостей. 

 

3. Бенкети без розміщення за столом: бенкет-фуршет, бенкет-десерт, 

бенкет-коктейль, бенкет-коктейль-фуршет 

 

Для організації бенкету-фуршету використовують столи висотою 0,9-1,1 м, 

шириною – 1,2 – 1,5 м, довжиною не більш 10 м. для цього використовують фуршетні 

столи різної форми, з яких можна компонувати святковий стіл різного розміру та форми. 

При визначенні загальної довжини столів виходять із нормативу: 1- 1,5 м на 6-8 

гостей. Фуршетні столи розміщують по-різному: в один ряд, декількома рядами або у 

вигляді кола, еліпса, квадрата з округленням кутів, а також літер Т,П, Ш тощо. 

При цьому центральне, найбільш зручне місце в залі виділяється почесним гостям. 

Столи не повинні загороджувати основний або службовий вхід у зал. Їх не варто 

встановлювати ближче, ніж на 1,5 м від стіни, щоб забезпечити вільне пересування гостей 

і офіціантів. Стіл для почесних гостей (при розставлянні столів у вигляді літер Т, П, Ш) 

встановлюють на відстані 1-1,5 м від інших стлів. 

Крім основних фуршет них столів, у залі в зручних місцях (переважно біля стін) 

ставлять додаткові – круглої, квадратної або прямокутної форми. Біля цих столів гості 

можуть їсти і пити або поставити на них використані тарілки, чарки, келихи тощо. У 

бенкетному залі можуть бути передбачені невеликі столи (приблизно на 6 чол.) із 

кріслами для гостей, котрим важко приймати їжу стоячи. 

Крім того, у залі біля стін встановлюють підсобні столи для запасних тарілок, 

наборів, чарок, серветок. 

 

 



                           

 

Більш складні страви можна подати наступним способом: на таці, накритій серветкою, 

ставлять страви, соус, чисті тарілки, закусочні набори, хліб. Офіціант обносить гостей, 

пропонуючи їм самим узяти бажане, або розкладає це сам вільною правою рукою. При 

такому способі подавання краще працювати в парі: один офіціант несе тацю із стравами, другий 

перекладає страву на мілку тарілку і з наборами подає її гостю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Можна використати для цього і пересувні фуршетні підставки та фуршетні візки. 

Після холодних закусок в обнос подають гарячі страви в кокотницях, овальних або 

круглих блюдах, баранчиках. Кокотниці ставлять на тацю, накриту серветкою. На ручки 

кокотниці надівають папільйотки. Біля краю таці кладуть кокотні виделки або чайні ложки. 

На таці стопкою розташовують паперові серветки. 

Якщо гарячу страву офіціант приносить у металевому посуді, то на ліву руку він 

насамперед кладе складений ручник, щоб охоронити руку від перегріву. При подаванні риби, 

смаженої в тісті, невеликих котлет, люля-кебаб на блюдо ставлять також стопку зі 

шпажками. У правій руці офіціант тримає тарілку для використаних шпажок. Гарячі страви 

можуть бути подані на таці. Основний продукт ставлять на таці в блюді або в баранчику, 

соус у соуснику, поруч розташовують стопку тарілок, столові набори й хліб. Офіціант  

підходить  до  гостей,  пропонує їм узяти  страву  або  за їх бажанням  пропонує страву сам 

і подає гостю. 

Після гарячих страв подають десерт. На тацю,   накриту   серветкою,   ставлять   

металеві креманки, кладуть десертні або чайні ложки. У цей час   або   після  десерту   гостям   

пропонують   і шампанське.   Його   несуть   на   таці,   накритій серветкою, у келихах, 

наповнених на дві третини їх місткості. 

Завершується    бенкет    поданням    кави. Офіціант переносить таці на лівій руці, 

правою ставить чашку на блюдце, поряд кладе кавову ложку,   за  бажанням   гостя   

щипцями   кладе кілька кусочків цукру і пропонує каву гостю. До кави подають коньяк або 

лікер. Для цього на таці, накритій серветкою, ставлять коньячні і лікерні чарки, пляшки з 

коньяком і лікером. 

За бажанням відвідувача наповнюють чарки коньяком або лікером. Чарки можуть 

бути наповнені й у підсобному приміщенні. У такому випадку офіціант називає напої, якими 

наповнені чарки. Бенкет-фуршет продовжується 1,5-2 год.  

 

Бенкет-фуршет-десерт. Бенкет-фуршет-десерт має багато спільного з бенкетом-

фуршет. Відмінні його особливості полягають у наступному. Бенкет-фуршет-десерт 

організовують головним чином на додаток до основного бенкету. У меню цього бенкету 

включають різноманітний асортимент фруктів, кондитерських виробів (торти, тістечка, 

цукерки, печиво), морозиво, гарячі і холодні напої, соки, десертні вина, шампанське, коньяк, 

лікер. У меню можуть бути включені 2-3 види бутербродів. 

Для сервування бенкетного столу використовують такі види столового посуду і 

наборів: мадерні чарки, фужери, келихи для шампанського, десертні тарілки і набори, 

фруктові ножі. Фужери ставлять групами по кінцях столу, мадерні чарки і келихи для 

шампанського групами або рядами, поруч із ними розташовують напої. Десертні тарілки 

ставлять стопками по 6-8 шт. на ділянці столу довжиною 1,5 м. По певні сторони від них 

розташовують десертні і фруктові набори. 

По осі столу в центрі розміщають вазу з квітами, із боків симетрично напої у 

фабричному упаковуванні, високі вази з фруктами. З обох боків від осьової лінії на більш 

низьких вазах і на блюдах ставлять кондитерські вироби, цукерки, горішки і журавлину в 



цукрі, жельовані солодкі страви й інші вироби. В обнос подають гарячі й заморожені солодкі 

страви (морозиво, парфе). Завершують бенкет поданням гарячих напоїв (кави, чаю). 

При організації бенкету-коктейлю в залі бенкетних столів не ставлять, а обмежуються 

лише невеликими окремими столиками, розставленими в зручних місцях залу (у стін, колон, у 

нішах). 

На цьому бенкеті тарілки і столові набори індивідуального використання не 

застосовують. Усі закуски, покладені на блюда, а також напої в чарках і келихах на таці 

пропонують гостям офіціанти, замість виделок гості користуються спеціальними 

пластмасовими або дерев'яними шпажками, на які наколюють шматочки спеціально 

приготовлених страв. 

Фужери, келихи та інший скляний посуд підбирають з урахуванням кількості учасників 

бенкету та асортименту напоїв. 

Для приготування й подавання напоїв використовують крюшон-ниці з ложками для 

готування крюшонів та інших змішаних напоїв, глечики для соків, термоси для харчового 

льоду, шейкери й ін. 

На бенкеті-коктейлі напої подають у різноманітному асортименті: .горілка, 

настоянка, коньяк, лікер, вина, соки, води, коктейлі, щампанське. 

До складу холодних закусок входять канапе, тарталетки або валовани, начинені 

м'ясом, рибою, овочами, гастрономічними продуктами. З гарячих закусок можуть бути 

подані невеликі котлети, сосиски-малятка і т.п.; на десерт - тістечка-асорті (малятко), яблука, 

запечені в тісті, морозиво, желе, фрукти; з гарячих напоїв - кава, чай. 

При організації такого бенкету поруч із бенкетним залом повинно бути підсобне 

приміщення для приготування закусок, розливу та відпускання напоїв, миття посуду. У 

цьому приміщенні встановлюють столи висотою 1-1,1 м, що закривають скатертинами. Один 

стіл використовують для розливу напоїв, другий - для закусок. 

Стіл із напоями обслуговує бармен, буфетник або офіціант, що добре знає технологію 

приготування змішаних напоїв. На цьому столі справа (ближче до бармена) розташовують 

напої, термос із льодом, шейкер, інструмент для розкриття пляшок, ложку з довгою ручкою 

для змішування напоїв. Зліва розміщають скляний посуд рядами (від торця келихи і чарки на 

високій ніжці, ємність яких зменшується зліва направо), на середину столу ставлять 

тацю, покривають її полотняною або паперовою серветкою за розміром таці, на неї рядами 

ставлять келихи і чарки з напоями: у центрі - на високій ніжці і великій місткості - для 

слабоалкогольних напоїв, по краях - на більш низькій ніжці та меншій місткості - для міцних 

напоїв. Напої в чарках і келихах на таці можуть бути встановлені і декілька інакше: 

наприклад, зліва направо скляні стопки, фужери для води, соків або слабоалкогольних 

змішаних напоїв, потім чарки для більш міцних напоїв у порядку збільшення їх міцності. 

Келихи, чарки, стопки ставлять на таці з інтервалом 1,5-2 см між ними. 

Близькі за кольором, але різні напої, налиті в однаковий посуд, краще ставити на різні 

таці. 

Бар або спеціальний стіл із гіркою для напоїв може бути встановлений і в бенкетному 

залі. Для цього використовують місця біля стін і ніші. 



При відсутності барної стійки використовують стіл висотою 1,1м, довжиною 2-4 м. З 

боку бенкетного залу його накривають скатертиною зі спуском до підлоги або 

задрапіровують. Поверхню столу накривають білою або кольоровою скатертиною, а бічну 

поверхню з боку бенкетного залу - призібраною або плісированою кольоровою тканиною 

(краще однотонною). З боку бармена скатертину не опускають, тому що під столом 

зберігається запас напоїв у пляшках. 

На поверхні столу або барної стійки зліва і справа ставлять групами келихи, чарки і 

стопки, до торців столу ставлять високий посуд, до центру - низький, наприклад справа, 

починаючи від краю, можна рядами встановити келихи для шампанського, потім фужери, 

келихи для пива, стопки для соків, а зліва також від краю - рейнвейні, лафітні, мадерні, 

горілчані чарки. До початку бенкету на стіл ставлять половину посуду для різних напоїв. 

На столі перед барменом розміщують термос із льодом, щипці, глечики із соками, 

крюшонницю з коктейлем, а справа на підсобному столику - пляшки з різними напоями, 

інструмент для їх розкривання. 

За 20-30 хв. до початку бенкету бар повинен бути цілком підготовлений, за 10-20 хв. 

бармен приступає до розливу напоїв. 

До бармена прикріплюють одного-двох помічників, що підносять протягом вечора 

відсутні напої, лід, чистий посуд, забирають використаний. 

В обслуговуванні гостей бере участь бригада офіціантів, чисельність якої 

визначають із розрахунку 10-15 запрошених на одного офіціанта. 

Гостям на бенкеті спочатку пропонують напої, потім закуски. Офіціант несе тацю з 

напоями, пропонує гостям, називаючи їх. У парі з ним може працювати другий офіціант, що 

на блюдах або таці несе холодні та гарячі закуски малого розміру, наколоті на шпажки. Для 

виробів із соусом тут же, ближче до краю страви або таці, ставлять соусник із соусом. 

Страви офіціант несе на лівій руці на рівні ліктя. У правій руці він може утримувати 

тарілку для використаних шпажок. 

Шампанське на бенкеті подають після морозива. Фрукти підготовляють невеликими 

часточками, які наколюють на шпажки. На бенкеті-коктейлі можуть подавати і каву, а до 

неї - мигдаль і горіхи. 

Використаний посуд збирають офіціанти-збирачі. 

Бенкет-коктейль-фуршет. Для організації цього бенкету необхідно два бенкетні зали: 

у першому збираються гості, його підготовляють як для бенкету-коктейлю; у другому 

установлюють фуршетні столи, на які подають холодні, гарячі, солодкі страви, фрукти, хліб. 

Для напоїв у залі або підсобному приміщенні  встановлюють один або декілька буфетів-барів. 

У першому залі протягом 30-45 хв. гостям пропонують манні так само, як описано 

раніше, а також канапе, воловани, розтягаї, пиріжки, тарталетки. 

Потім гостей запрошують у другий зал до закусочного столу. Офіціанти допомагають 

гостям узяти закуску, потім гарячу, солодку страву. Поступово, у міру звільнення, відносять 

використаний посуд. Частина офіціантів обслуговує гостей закусками, а частина обносить 



гостей напоями (переважно винами), узятими в барі. Наприкінці бенкету може бути подана 

і кава.              

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


