
Тема. Організація бенкету за столом з повним та частковим 

обслуговуванням офіціантами. 

 

 

1.Підготовка до проведення бенкету. Визначення кількості столів, 

столової білизни, посуду, приборів; чисельності  офіціантів. 

2..Організація бенкету-прийому за типом шведського столу. 

3.Організація бенкету за столом із повним обслуговуванням 

офіціантами. Підготування до бенкету. Обслуговування учасників бенкету. 

4.Організація бенкету за столом із частковим обслуговуванням 

офіціантами. 

5.Організація бенкету-чай. 

 

1. Підготовка до проведення бенкету. Визначення кількості 

столів, столової білизни, посуду, приборів; чисельності офіціантів 

 

При прийомі замовлення улаштовувач повідомляє метрдотелю ціль 

проведення бенкету, а відповідно до цього висловлює побажання з оформлення 

залу, музичного супроводу, порядку проведення бенкету. Приміром, на 

початку урочистого вечора гостям буде поданий аперитив, урочиста вечеря 

буде проходити в одному залі, десертний стіл може бути накритий в іншому 

залі і т.д. 

Відповідно до цих побажань вирішується питання про можливість 

проведення бенкету в даному підприємстві. Потім улаштовувачу пропонують 

ознайомитися з приміщенням для бенкету, погоджують із ним план 

розставляння столів, місця почесних гостей. 

Норма площі на одну людину залежить від виду бенкету. При проведенні 

бенкету за столом вона дорівнює 1,5-2 м2, бенкету-фуршету 0,5-0,7 м2. 

Столи в залі розміщують з урахуванням кількості учасників бенкету, 

виду бенкету, конфігурації залу. 

Залежно від кількості запрошених розрізняють зосереджену і 

розосереджену форму розміщення гостей за бенкетними столами. 

При зосередженій формі гостей садять за загальним столом, форма 

якого, залежно від конфігурації залу, може бути кругла, квадратна, 

прямокутна або Т-, П-, Ш- видна; при розосередженій - за декількома столами. 

При розосередженій формі розміщення гостей прохід між головним 

столом і перпендикулярними йому столами, а також між торцями столів 

приблизно дорівнює 1-1,5 м. При розставлянні столів варто враховувати, що 

жодний з учасників бенкету не повинен сидіти спиною до почесних гостей. 

Ширина бенкетних столів повинна складати 1,2-1,5 м, іноді навіть до 2 м; якщо 



стіл для почесних гостей сервують з одного боку, ширина його не повинна бути 

менше 70 см. 

У бенкетному залі спочатку розставляють столи, а потім на деякій 

відстані від них стільці, крісла або напівкрісла. Біля стін, колон, у кутах залу, 

де організований бенкет, або в суміжному з ним приміщенні, ставлять підсобні 

столи або серванти для запасних предметів сервування, напоїв. Звичайно один 

підсобний стіл або сервант розрахований для обслуговування 10-15 чол. 

Важливим етапом підготування бенкету є упорядкування бенкетного 

меню. 

Відповідно до меню підбирається столовий посуд і набори. їхня кількість 

залежить від виду бенкету, чисельності офіціантів, що беруть участь в 

обслуговуванні. Наприклад, при бенкеті за столом із частковим 

обслуговуванням офіціантами холодні страви, і закуски ставлять на стіл до 

приходу гостей так, щоб кожний гість міг узяти будь-який виріб самостійно чи 

за допомогою гостя, що сидить поруч. Тому при визначенні місткості 

багатопорційного посуду враховують кількість секцій, на які поділяють 

бенкетний стіл відповідно до зон досяжності. При бенкеті за столом із повним 

обслуговуванням офіціантами місткість багатопорційного посуду і кількість 

наборів для розкладання залежить від кількості офіціантів, що беруть участь у 

подаванні визначеної групи страв. 

Залежно від виду бенкету визначені нормативи столового посуду і 

наборів індивідуального користування. 

Кількість наборів для розкладання дорівнює кількості багатопорційного 

посуду. 

При підготуванні 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 x250 см або бенкетні скатертини довжиною 5-

10 м і шириною 2 м. Якщо використовують декілька скатертин, то стіл 

починають накривати з боку, протилежного головному входові, і кладуть їх 

так, щоб край кожної наступної скатертини 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; коли почесні гості 

сидять за одним столом, то його накривають зі спуском скатертини з боку, 

зверненого до залу, на 5-10 см від підлоги, останні столи накривають, як 

описано вище. 

 

При визначенні кількості скатертин (Кck ) для фуршетних столів 

враховують їхню ширину, відповідно до якої стіл по ширині можна накрити 

двома або трьома скатертинами.Розрахунок здійснюють за формулою: 

 

 

Кck=
2𝑙𝑁+2𝑙𝑚

𝐿𝑐𝑘
 

 



де l - норма довжини столу на одного гостя, м; 

    lm – довжина скатертини на торці столу, м; 

    Lck – довжина скатертини, м; 

    N – кількість гостей, чол. 

  Коли стіл накривають двома скатертинами: перша, зі спуском 5-10 см 

від підлоги, з одного боку стола покриває кришку столу, друга - поверх неї зі 

спуском 5-10 см від підлоги з другого боку столу. Коли стіл накривають трьома 

скатертинами: перші дві кріплять до чохла на кришці столу, а третьою 

накривають кришку столу. 

 

Кількість серветок визначають, виходячи з нормативу на одного гостя і 

загальної кількості гостей. Враховують також, що серветки використовують для 

покриття таць. Для офіціантів передбачають ручники. Столову білизну беруть з 

деяким запасом (приблизно 10 %). Для своєчасного одержання білизни варто 

завчасно складати заявку. 

 

Важливим моментом в організації обслуговування учасників бенкету є 

визначення достатньої кількості офіціантів й інших працівників. Витрати часу 

на виконання окремих операцій при підготуванні до бенкету зазначені в 

таблиці. Використання цих даних дозволяє не тільки визначити загальну 

чисельність працівників, а й правильно розподілити обов'язки між членами 

бригади. 



Таблиця  Поопераційні витрати часу при підготуванні до бенкету, хв. 

 

   

Найменуванн

я операції 

Найменування столової білизни, 

наборів і посуду 

Витрати 

часу, хв. 

Полірування Тарілки 9 

 

 

Ложки столові або десертні 4 

 

 

Ложки чайні 3 

 

 

Ножі столові або закусочні 5 

 

 

Виделки столові або закусочні 5 

 

 

Фужери 12 

 

 

Чарки 10 

 

 

Келихи для шампанського 12 

Витирання 

вологого 

посуду і 

полірування 

Фужери 25 

 

 

Чарки 20 

 

 

Келихи для шампанського 25 

Накривання 

столу 

Скатертини 24 

Сервування 

столу 

Чайні ложки 4 

 

 

Ножі 6 

 

 

Виделки 5 

 

 

Столові і десертні ложки 5 

 

 

Тарілки 5 

 

 

Чарки, келихи, фужери 9 

 

 

Серветки полотняні (залежно від 

форми складання) 

6-18 

Чищення і 

заповнення 

Сільнички, перечниці 18 



 

 

Кількість офіціантів, що беруть участь в обслуговуванні ( Nоф ), можна 

визначити за формулою: 

 

 

Nоф =
𝑡∗𝑛

3600 T
   (1)    

  або        

Nоф =
N

N1
      (2) 

де t - витрати часу на операцію (одиницю продукції, посуду), хв;  

     п - кількість одиниць продукції, посуду (операцій), шт.;  

    Т- інтервал часу, протягом якого повинна бути виконана робота, год.;  

     N- загальна кількість гостей, чол.;  

    N1 - кількість гостей, що може обслужити один офіціант, чол. 

При розрахунку чисельності офіціантів, що готують стіл до бенкету,             

використовують формулу 1. За формулою 2 визначають кількість офіціантів, 

що беруть участь у подаванні страв і напоїв під час бенкету. 

При визначенні кількості офіціантів, що беруть участь у подаванні страв 

і напоїв, використовують норми обслуговування. Наприклад, за існуючими 

нормативами на офіційному бенкеті з повним обслуговуванням офіціантами 

один офіціант може обслужити 3-4 гостя, на неофіційному - 4-5 гостей. При 

організації бенкету за столом із частковим обслуговуванням офіціантами 

один офіціант може обслужити 9-12 гостей. При організації бенкету-фуршету 

переважно з частковим обслуговуванням офіціантами, один офіціант може 

обслуговувати до ЗО гостей. Якщо під час цього бенкету застосовується 

комбінована форма обслуговування, тобто поряд із поданням страв і напоїв на 

стіл значну частину з них подають в обнос, то на одного офіціанта доводиться 

15-20 гостей. 

 

2. Організація бенкету-прийому за типом шведського столу 

 

Цей бенкет має особливості, характерні для бенкету-фуршету. 

Відмінності полягають у тому, що учасникам бенкету дається можливість 

вибирати не тільки холодні, а й гарячі і солодкі страви, що виставляють на 

бенкетному столі. Температуру гарячих страв підтримують за допомогою 

пристосувань для підігріву (таганка, марміту і т.д.). Для деяких холодних 

страв використовують підставки з льодом. 

На кожні 50-100 чол. у залі встановлюють фуршетний стіл. 



На стіл виставляють усі страви або спочатку холодні страви і закуски, 

потім гарячі й останніми солодкі страви. Перед подаванням солодких страв і 

фруктів зі столу забирають усе зайве. Усього в меню включають 10 - 15 

найменувань закусок, гарячих і солодких страв. 

Продукцію на бенкетний стіл подають у блюдах круглої або овальної 

форми, салатниках, вазах. Деякі вироби подають цілком (відварний язик, 

ростбіф) на дерев'яних дошках, частково нарізаний тонкими скибами, 

викладений внакладку. Поруч із дошкою кладуть добре заточений ніж, за 

допомогою якого гості можуть відрізати визначену кількість продуктів. 

На інші страви кладуть набори для розкладання. Фрукти можна поставити 

на стіл у вазах, поклавши гіркою або викласти в невеликі декоративні кошики. 

На бенкетному столі або на підсобних столах, розташованих поруч із 

бенкетним, стопками ставлять тарілки і поруч кладуть столові набори (із 

розрахунку по 2 шт. кожного виду на 1 гостя). Краще використовувати столові 

мілкі тарілки, на яких гостям зручніше розмістити декілька видів закусок, 

обраних на бенкетному столі. 

Паперові серветки на бенкетний стіл ставлять у серветницях або кладуть 

стопками на край. 

Напої не ставлять на бенкетний стіл. Для цього є буфет-бар, що 

встановлюють у бенкетному залі або в залі для збору гостей. У цьому буфеті-

барі гості самі беруть напої. Частину напоїв гостям розносять на тацях 

офіціанти, для комплектації яких у підсобному приміщенні рекомендується 

передбачити ще один буфет-бар. 

Якщо бенкет триває більше години, то в залі встановлюють декілька 

невеликих столів (закусочних) висотою 90-100 см, що сервують наборами 

для спецій, паперовими серветками в серветницях, вазочками з квітами. Біля 

цих столів гості їдять стоячи. 

Якщо бенкет триває не менше двох годин і кількість учасників не 

перевищує 50 чол., то в залі встановлюють столи на 4-6 чол. із місцями для 

сидіння. Загальна їх кількість має бути рівна кількості учасників бенкету. 

Столи накривають скатертинами зі спуском 25-30 см і сервують пиріжковими 

тарілками, столовими або закусочними ножем і виделкою, фужером, чарками 

для вина і горілки, келихом для шампанського, полотняними серветками, 

наборами для спецій, вазочками з квітами. Столи в залі варто встановлювати 

таким чином, щоб будь-який гість міг вільно проходити, не турбуючи інших. 

Учасників бенкету в аванзалі зустрічають улаштовувачі бенкету. У барі, що 

розташований тут же, пропонують аперитив, а іноді і легкі закуски. За 



бажанням хазяїна бенкету напої і закуски офіціанти можуть розносити на 

тацях. 

Після того, як усі учасники бенкету зібралися, за розпорядженням 

улаштовувача бенкету метрдотель запрошує гостей у бенкетний зал до столу. Тут 

їх зустрічають офіціанти і допомагають гостям узяти страви. Гості можуть 

зробити це і самостійно З тильного боку бенкетного столу можуть стояти 

кваліфіковані кухарі, що допомагають обслуговувати гостей. 

За бажанням замовника бенкету гостей, що сидять за столом офіціанти 

обслуговують в обнос, для чого страву беруть із бенкетного столу і послідовно 

пропонують його всім гостям, що сидять за одним столом. 

Тарілки під час такого бенкету змінюють рідше. Але якщо ні тарілці 

знаходиться частина страви, яку гість не буде їсти, тарілку варто замінити. 

Тарілки обов'язково змінюють перед поданням десерту. 

Гостям, що сидять за столом, в обнос пропонують алкогольні напої, а 

наприкінці бенкету гарячі напої. Якщо офіціанти зайняті, то напої в чарки всім 

учасникам замовники бенкету наливають самі. 

 

 

 

3. Організація бенкету за столом із повним обслуговуванням 

офіціантами.  Підготування до бенкету. Обслуговування учасників бенкету 

 

 

Бенкет за столом із повним обслуговуванням офіціантами частіше 

проводиться як офіційний бенкет-прийом. У меню включанні, порівняно 

невелику кількість холодних страв і закусок, одну гарячу закуску, для бенкету-

обіду - першу страву, одна-дві другі страви, солодкі страви, фрукти, напої. 

Підготування до бенкету. Для проведення бенкету встановлюють 

бенкетні столи, стільці, крісла або напівкрісла (із невисокими спинками). При 

визначенні загальної довжини столу враховують, що на одного гостя варто 

передбачити 70-80 см довжини столу,  н окремих випадках до 100 см.  

 

Бенкетний стіл складають із прямокутних обідніх або спеціальних 

бенкетних столів  

шириною 1,2-1,5 м, довжиною 2-3 м (на двох Т-видних або круглих, 

розширених у підставі опорах). На кришку столів натягають спеціально зшиті 

(на шнурках) чохли з фланелі.  

 

Столи накривають бенкетними скатертинами. Спуск скатертини зі столу 

повинен бути 25-30 см, на торцях, якщо вони вільні, на 10-15 см більше. Кінці 

скатертини на кутах столу повинні спускатися вільно. При накриванні столу 

для почесних гостей з одностороннім сервуванням, спуск скатертини з боку, 



зверненого в зал, має бути 5-10 см від підлоги, кути скатертини акуратно 

скріплюють. Круглий стіл краще накрити спеціально зшитою скатертиною. 

Красиво виглядають столи, поверхня яких накрита скатертиною з оборкою по 

периметру довжиною 25-30 см. Оборка (призібрана тканина) виготовляється 

окремо, її прикріплюють до скатертини, якою накрита поверхня столу, і до 

чохла (під цією скатертиною). 

 

До столів на відстані 40 см ставлять стільці або крісла. Причому, варто 

перевірити, щоб вони не стояли навпроти ніжок столу. Більш зручні столи на 

двох опорах. Простір між рядами стільців і столом повинен бути достатнім для 

вільного пересування офіціантів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведенні бенкету за столом із повним обслуговуванням 

офіціантами застосовують повне сервування столу. При цьому використовують 

підставні, закусочні і пиріжкові тарілки, виделки і ножі: столові, рибні, 

закусочні, столову ложку (для бенкету-обіду), десертні набори: ніж, виделку, 

ложку. Кількість скляного посуду залежить від асортименту напоїв і може 

досягати шести найменувань. Усі предмети розташовують на столі до приходу 

гостей. На стіл ставлять також спеції (сіль і перець) на лінії розташування 



кришталевого посуду, через один набір посуду, причому, сіль ставлять зліва, 

перець - справа. 

Створенню святкової атмосфери при великій кількості учасників сприяє 

декоративне оформлення залу й столу. Як елементи оформлення 

використовують столову білизну, красивий посуд і столові набори, свічники, 

свічі, вази. 

                            

 

 

До столового набору кожного учасника бенкету зліва за пиріжковою 

тарілкою варто покласти картку-меню, в якій зазначений порядок подавання 



страв і напоїв. Якщо на бенкеті присутня іноземна делегація, меню повинно 

бути надруковане на двох мовах - для гостей і улаштовувачів бенкету. 

Правіше від картки-меню (над закусочною тарілкою) до столового 

набору кожного учасника бенкету (відповідно до плану розміщення гостей) 

кладуть кувертну картку, в якій указується прізвище, ініціали, а іноді й 

звання запрошеного. 

Стіл прикрашають гірляндою з квітів. Квіти можна поставити й у 

невисокі вази, на головному столі - у центрі. Прикрасою столу можуть бути 

фрукти в красивих вазах. Частіше фрукти подають наприкінці бенкету разом із 

солодкими стравами і гарячими напоями. 

Квіти, принесені гістьми, на стіл ставити не рекомендується. У таких 

випадках необхідно передбачити посуд і місце, куди б їх можна було 

поставити. 

При визначенні кількості столового посуду і столових наборів, 

необхідних для сервування бенкетних столів, ураховують те, що під час 

бенкету за столом для кожного гостя використовують тарілки, столові набори, 

келихи, чарки відповідно до асортименту страв і напоїв, включених у меню. 

Кількість посуду індивідуального користування відповідає кількості гостей із 

визначеним запасом на можливу заміну. 

При доборі багатопорційного посуду для проведення бенкету з повним 

обслуговуванням офіціантами враховують, з одного боку, асортимент і 

кількість страв, з іншого - кількість офіціантів, що здійснюють їхнє подання в 

обніс. Кількість посуду визначають із розрахунку кількості офіціантів, що 

подають страви і закуски. Кількість наборів для розкладання відповідає 

кількості багато-порційного посуду, в якому подають страви і закуски. 

При організації бенкетів належну увагу варто приділяти питанню 

розміщення його учасників за столом, а отже, і черговості їхнього 

обслуговування. Старшинство між учасниками офіційного бенкету-прийому 

визначають на підставі службового положення. На неофіційних бенкетах при 

розміщенні гостей за столом приймається до уваги традиційне, сімейне 

старшинство або певні обставини. Чоловіку і дружині прийнято пропонувати 

місця в різних місцях столу (але не один проти одного). Якщо ж гості 

займають декілька столів, то чоловікам і жінкам можна запропонувати місця за 

різними столами. Виняток - наречений і наречена, господар і господарка - 

улаштовувачі свята. 



Обслуговування учасників бенкету. Для проведення бенкету за столом 

може бути передбачене приміщення для збору гостей, урочистої вечері і 

приміщення, у якому будуть подані десерт і гарячі напої. 

У залі, призначеному для збору гостей (аванзал), протягом 15—40 хв. 

передбачається подання аперитиву (коктейлів, кріплених і напівсолодких вин, 

соків, а в спекотний період, крім того, води). 

Всі напої і закуски гостям пропонують офіціанти. Виняток складають 

горішки, смажена картопля і таке ін., що можуть бути заздалегідь поставлені на 

столики в залі для збору гостей. 

Подаючи аперитив, офіціанти стежать за тим, щоб своєчасно збирали весь 

використаний посуд. 

У цьому ж залі в зручному місці ставлять стіл, на якому знаходиться 

план розміщення гостей за бенкетним столом. Кожний учасник має можливість 

ознайомитися з цим планом заздалегідь. 

Чисельність офіціантів під час обслуговування залежить від асортименту 

страв, включених у меню, і кількості гостей. При обслуговуванні офіційних 

прийомів на вищому рівні в парі з офіціантом, що подає страви, працює 

другий офіціант, що подає напої для 6-8 гостей. Три офіціанти можуть 

обслуговувати 12-16 гостей: два подають страви, один - напої. Якщо страва 

складна, то один подає основний продукт, другий - гарнір і соус. 

У процесі обслуговування можливі різні варіанти розподілу обов'язків: в 

одному випадку за кожним офіціантом закріплюється якийсь один вид операцій, 

в іншому - офіціанти виконують різнорідні операції, обумовлені технологією 

процесу обслуговування. Наприклад, перший офіціант подає напої, другий 

закуски, потім перший приступає до збору посуду, другий готує чистий посуд і 

слідом за першим розставляє його на столі. На цьому перший цикл подавання 

страв і напоїв закінчується і починається другий тощо. 

Загальний час подавання страв, напоїв, заміни столового посуду і 

столових наборів при проведенні бенкету за столом із повним обслуговуванням 

офіціантами, не повинен перевищувати 45-50 хв. 

Чисельність офіціантів при підготуванні до бенкету визначається 

залежно від витрат часу на окремих операціях. При визначенні витрат часу на 

одержання продукції на роздавальні варто керуватися даними про витрати часу 

на відпускання однієї страви. Для прискорення відпускання страв на 

роздавальні збільшують кількість кухарів. Це дозволяє в оптимальний термін 

подати всім гостям страви. 



4. Організація бенкету за столом із частковим обслуговуванням 

офіціантами 

 

Бенкет за столом із частковий обслуговуванням офіціантами носить 

товариський або сімейний характер і є найбільш поширеним. 

Столи при проведенні цього бенкету розставляють так, як і при бенкеті з 

повним обслуговуванням офіціантами. Кількість же предметів сервування столів 

зменшується. Стіл можна сервувати без підставної тарілки, тобто для кожного 

гостя ставлять лише закусочну і пиріжкову тарілки, два набори - закусочний і 

столовий ніж та виделку. На стіл ставлять фужер, чарки для вина і горілки. 

Десертні набори краще подати разом із десертом. На середину столу ставлять 

холодні страви і закуски, алкогольні і безалкогольні нашої. Столи прикрашають 

квітами у вазах і вазами, наповненими фруктами. На бенкетних столах їх 

рекомендується розставляти симетрично. 

 

 

 

 

 

                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

При підборі багатопорційного посуду для проведення бенкету з частковим 

обслуговуванням офіціантами виходять із кількості порцій замовлених страв і 

довжини столу. Стіл умовно можна поділити на секції довжиною приблизно 2-

2,5 м. На кожній із них асортимент закусок повинен повторитися для 6-10 

гостей. Це дозволить кожному сидячому за столом, не вдаючись до допомоги 

офіціанта, узяти будь-яку закуску. 

У меню цього бенкету включають різноманітний асортимент холодних 

страв і закусок, що замовляють по 1/2 порції на кожного учасника, а іноді й 

менше. Гостям можуть бути запропоновані гарячі закуски і другі страви (1-2 

найменування). У меню бенкету-обіду включають першу страву. На 

закінчення подають солодкі страви, фрукти, гарячі напої, кондитерські 

вироби. 

При великій кількості учасників бенкету офіціантів поділяють на бригади 

для обслуговування одного або декількох столів. Стіл (столи) у свою чергу 

можна поділити на сектори, за кожним із яких закріплюють офіціанта. 

Сервування столу здійснюють завчасно з урахуванням часу, виділеного 

для підготування до бенкету. Кількість офіціантів, що беруть участь у 



підготуванні бенкету, визначають з урахуванням установлених витрат часу на 

виконання окремих операцій. 

Залежно від місцевих умов, за 0,5-1,5 год. до початку бенкету на стіл 

ставлять страви і закуски. Якщо в залі встановлено декілька столів, то 

метрдотель розраховує, яка кількість страв, буфетної продукції і напоїв 

повинна бути встановлена на кожний стіл і повідомляє офіціантам 

(бригадирам офіціантів) план їх розставляння. 

Страви у високому посуді офіціанти ставлять ближче до центру столу, у 

низькому - ближче до предметів сервування. Страви з риби, м'яса, овочів тощо 

необхідно чергувати. Застосування посуду різної форми (овальних і круглих 

блюд, круглих і чотирикутних салатників та інше) дозволяє ощадливо 

використовувати поверхню столу. 

Після закусок на вільних місцях рівномірно розставляють пляшки з 

напоями, що повинні бути повернені етикетками у бік гостей. За узгодженням 

із замовником напої незадовго до початку бенкету відкупорюються (за 

винятком пляшок із водою, пивом, квасом й інших, що мають кроненкоркове 

закупорювання). Після відкупорювання пляшки горлечко протирають. Пляшки, 

закриті кронен-пробками, відкривають після запрошення гостей до столу 

(перед поданням). Перед приходом гостей розкладають тости, розтягаї, 

кулеб'яку. 

Гостей, що зібралися в залі чекання, запрошують у бенкетний зал, 

допомагають їм сісти за стіл. Потім беруть напої з основного або підсобного 

столу і наливають їх відвідувачам. Слідом за цим беруть із бенкетного столу 

закуски і пропонують їх гостям. Гості можуть не чекати допомоги офіціантів і 

зробити це самостійно. 

Офіціанти стежать за порядком на столі, забирають використані набори і 

тарілки, ставлять перед гостями чисті, забирають зі столу багатопорційний 

посуд, що звільнився, і пляшки. Заміна посуду здійснюється перед поданням 

м'ясної закуски, першої, другої, солодкої страв. 

Гарячі страви в багатопорційному посуді можуть бути подані гостям в 

обнос або порціоновані в мілкі столові тарілки індивідуально кожному. У 

першому випадку перед кожним гостем спочатку ставлять мілку столову 

тарілку і відповідно столові набори, потім підходять до кожного гостя зліва, 

наближають блюдо до тарілки гостя і пропонують йому перекласти порцію до 

себе в тарілку або офіціанти роблять це самі. У другому випадку гарячі страви 

приносять в однопорційному посуді, підходять до кожного гостя справа і 



правою рукою (у виняткових випадках зліва лівою рукою) ставлять їх перед 

гостем. Попередньо стіл сервують відповідними столовими наборами. 

Вино наливають перед подаванням чергової страви або ж відразу після її 

подавання. 

Перед подаванням солодких страв зі столу забирають усі зайві предмети, 

залишають лише фужер, келих для шампанського, мадерну чарку, вази з 

фруктами. На середину столу ставлять торти, тістечка, цукерки. Стіл додатково 

сервують десертними тарілками і наборами. 

Завершують бенкет поданням гарячих напоїв (кави, чаю). 

 

5. Організація бенкету-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 обніс 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. 



 


