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WIEDZA O PRODUKCIE
JAKO PODSTAWOWY
ELEMENT
WYPOSAŻENIA
PRACOWNIKA OBSŁUGI,
CZYLI DLACZEGO
KELNER POWINIEN
ZNAĆ KARTĘ MENU.
Literatura fachowa (Szajna R., Ławniczak
D., Usługi gastronomiczne, Wydawnictwo
Rea, Warszawa 2015), dotycząca
predyspozycji do pracy w zawodzie
kelnera, właściwej postawy i zachowania
czy wyposażenia zawodowego pracownika
obsługi prezentuje szereg cech
osobowościowych i predyspozycji
fizycznych jakie powinien posiadać
kandydat do pracy jako kelner. 
Natomiast jako podstawowe wyposażenie
zawodowe w pracy kelnera wymieniane są:
-serweta kelnerska,
-karta logowania do systemu
sprzedażowego,
-urządzenie i notes do przyjmowania
zamówień gości,
-scyzoryk uniwersalny (trybuszon),
-płatnik kelnerski,
-identyfikator.
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Podczas wieloletniej pracy zawodowej
związanej z obsługą gości w restauracji,
powyższą listę uzupełniłem o dwie
pozycje: znajomość karty menu oraz
uśmiech. Uważam, że uśmiech pracownika
obsługi powinien być nierozłącznym
wyposażeniem do codziennej pracy, takim
jak, np. uniform, który codziennie
zakładamy przed rozpoczęciem pracy.
Najbardziej wyrazistymi częściami twarzy
są oczy i usta. Oczy kelnera zawsze
powinny wyrażać ciepły, przyjazny
stosunek. Powinien patrzeć na gościa
podczas powitania i rozmowy. Pomaga to
w odczytaniu wyrazu jego twarzy, a
kelnerowi - w lepszym przekazaniu tego,
co ma do powiedzenia. Uśmiech oznacza
gościnne powitanie i jest oznaką
prawdziwego zadowolenia, wywołanego
przybyciem gości. Uśmiech nie może być
jednak zdawkowy (automatyczny).
Natomiast bez znajomości karty menu
pracownik nie powinien być w ogóle
dopuszczony do obsługi gości w
restauracji i tu pojawia się następujące
pytanie: dlaczego kelner powinien znać
kartę menu? 

 
ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES?
CO POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONY CEL

I PRZETRWAĆ NA TRUDNYM RYNKU
HORECA?

C y k l  a r t y k u ł ó w  a u t o r s t w a  M i c h a ł a  Ż a r o w s k i e g o
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"UŚMIECH
OZNACZA
GOŚCINNE

POWITANIE " 

jest skuteczniejszy w doradzaniu
gościom, gdyż może odpowiedzieć na
wszystkie (nawet bardzo szczegółowe)
pytania, dotyczące oferowanych
potraw i napojów,
jest w stanie wybrnąć z wielu
kłopotliwych sytuacji,
skuteczniej sprzedaje usługi w
restauracji.

zmiany w asortymencie oferowanych
potraw i napojów - przyjęcie
zamówienia na potrawę wycofaną z
karty to poważny błąd,
zmiany cen potraw i dodatków do
dań - sezonowa dostępność
niektórych produktów może wpływać
na ich cenę, a tym samym na cenę
dania,

 Otóż, dokładne poznanie karty menu
należy do podstawowych, codziennych
obowiązków pracownika obsługi. Kelner,
który dobrze zna kartę menu:

Kelner, zapoznając się z kartą menu
lokalu, powinien zwrócić szczególną
uwagę na:
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Otóż, dokładne
poznanie karty menu

należy do
podstawowych,

codziennych
obowiązków

pracownika obsługi.

wprowadzone promocje i oferty
specjalne - kelner może przedstawić
gościowi bardziej interesującą ofertę
i tym samym zwiększyć szanse na
złożenie dodatkowego zamówienia,
składniki poszczególnych potraw -
niektórzy goście nie mogą lub nie
powinni jeść określonych dań
(wegetarianie, alergicy, diabetycy
itp.),
składniki nielubiane przez niektórych
gości - np. dzieci mogą nie lubić
cebuli, czosnku lub ostrych
przypraw.

wszystkich składnikach potrawy i ich
pochodzeniu,
sposobie przyrządzania potrawy (o
procesie technologicznym),
wyglądzie, smaku, zapachu,
konsystencji i barwie potrawy,

Skuteczne polecanie potraw opiera się
na fachowej wiedzy kelnera, która
powinna wykraczać poza potoczną
wiedzę gości o potrawach i sposobie ich
przyrządzania. Aby sprostać temu
zadaniu, kelner powinien zgromadzić i
opanować informacje o:

.



cechach charakterystycznych
(wyróżniających) potrawy,
możliwościach modyfikowania
składu potrawy i zmianie używanych
dodatków.

Należy składać konkretne i zgodne z
kartą menu propozycje - nazwy
proponowanych potraw muszą być
zgodne z podanymi w karcie menu,
tak aby gość mógł je tam bez
problemu odszukać. Należy
powiedzieć np. “Na przystawkę
polecam plastry delikatnego sera
koziego na sałatce z kolorowych
pomidorów koktajlowych i
czerwonych buraczków z dressingiem
miodowym i płatkami
migdałowymi”, a nie krótko i
niedbale: “Polecam ser kozi z
pomidorami i buraczkami".

W momencie, gdy kelner zdobędzie
powyższą wiedzę może skutecznie
doradzać gościom przy wyborze potraw.
Pomocne dla kelnera stają się wtedy
następujące wskazówki i zasady dobrego
doradzania gościom:

Polecając daną potrawę, należy
wyeksponować jej jakość, np. „Dania
z drobiu przyrządzamy według
autorskich przepisów naszego szefa
kuchni. Na przykład pieczona pierś z
kaczki jest marynowana w żubrówce i
tymianku, a podajemy ją z
delikatnymi placuszkami z cukinii i
grillowanymi warzywami".
Można odwoływać się do
pozytywnych (sprawdzonych) opinii
innych gości restauracji, np. „Nasi
goście często zamawiają dania z
wołowiny" lub „Nasze desery cieszą
się dużą popularnością wśród gości".
Można „pochwalić" wybór gościa, np.
„Bardzo dobry wybór, dania z
wołowiny to nasza specjalność. Muszą
państwo wiedzieć, że przyrządzamy
je z najlepszego brazylijskiego mięsa.
Jestem pewny, że będą państwo
zadowoleni".
Polecając kolejne dania, można
odwoływać się do całości zamówienia
gości, np. „Lekki mus na bazie
owoców mango z beztłuszczowym
jogurtem i aromatyczną skórką
limonki będzie odpowiednim
zakończeniem państwa lekkiego
obiadu".
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SKUTECZNE
POLECANIE

POTRAW OPIERA
SIĘ NA FACHOWEJ
WIEDZY KELNERA, 



Wszystkie nazwy polecanych potraw
(zwłaszcza obcojęzyczne) muszą być
poprawnie wymawiane.
Nieprawidłowe używanie nazw
odbiera kelnerowi wiarygodność i
świadczy o braku profesjonalizmu.
W opisach potraw nie należy używać:
nic niemówiącego zwrotu „Bardzo
smaczna zupa". Bardzo smaczny
deser" itp., zwrotów ogólnikowych,
np. Wszystko jest smaczne",
„Wszystko jest pyszne" itp.,
sformułowań trywialnych, np. „Palce
lizać", Pychota" itp.
Sugerując wybór jednego dania, nie
należy dyskredytować innego; np.
zdanie: „Myślę, że delikatny, krem
pietruszkowy z wędzoną szynką
parmeńską i paluszkiem grissini
będzie bardziej Państwu smakował
niż tradycyjna zupa borowikowa z
ziołowymi grzankami" - nie jest
odpowiednie.
Udzielane odpowiedzi nie powinny
mieć charakteru negatywnych.
Zamiast powiedzieć: „Niestety, nie
mamy filetów z kurczaka", należy
powiedzieć: ,Dziś z dań z drobiu
proponujemy udko z kurczaka
faszerowane pieczarkami oraz
marynowaną pierś z indyka zawijaną
boczkiem i nadziewaną warzywami".
Używanie przez kelnera zdrobnień
typu „zupka", mięsko", „koniaczek",
"kawusia" jest niedopuszczalne.

tradycyjny (może nawet zastrzeżony)
przepis lub receptura; 
niespotykany (egzotyczny) składnik
potrawy;
wyjątkowość działania (np. mocno
pobudzające lub rozgrzewające); 
unikatowy sposób przygotowania lub
podania;
fakt, że potrawa jest przyrządzana na
miejscu (np. wiejski chleb pieczony w
restauracji).

Polecając potrawy, kelner powinien w
maksymalnym stopniu, ale unikając
przesady, wyeksponować ich wyjątkowe
cechy. Mogą to być:

 
Często ze strony gości padają, wydawać
by się mogło, niegroźne pytania typu.
„Co dobrego Pan/Pani proponuje?". Czy
można coś u was zjeść?" lub
sformułowania w stylu: „Mam ochotę na
coś lekkiego" lub „Zjadłbym coś
mięsnego" itp. Ze strony obsługi często
padają wówczas stwierdzenia: „To
zależy, co kto lubi lub Trudno
powiedzieć, każdy lubi coś innego". W
istocie nie jest to odpowiedź - gość w
dalszym ciągu pozostaje zdany sam na
siebie. W zależności od konkretnej
sytuacji kelner powinien zaproponować
gościowi jedno lub dwa dania, może to
być danie dnia, specjalność zakładu,
ewentualnie sprawdzone danie, cieszące
się dużą popularnością wśród gości
restauracji, np.: „Dziś szczególnie
polecam polędwicę z dorsza, serwowaną
z risotto z kaszy gryczanej i kurek, ze
złocistą fasolką szparagową i sosem
porowym albo jeden z naszych
wybornych włoskich makaronów-
proponuję penne z kurczakiem i
leśnymi grzybami, z sosem maślano-
parmezanowym". Jeżeli propozycja
kelnera nie spotka się z aprobatą gościa,
kelner powinien: zapytać o preferencje
żywieniowe gościa, np. “Czy preferuje
Pan/Pani dania mięsne czy
rybne?”;zapytać, na jaki posiłek w danej
chwili gość ma ochotę, np. Czy życzy
Pan / Pani sobie danie mięsne czy
rybne?". Wówczas w zależności od
zadeklarowanych przez gościa
preferencji kelner powinien wymienić
dwie lub trzy konkretne propozycje.
Najlepiej będzie, jeżeli jego sugestia
będzie obejmowała całe danie, np. “Z
lekkich dań mięsnych mogę
zaproponować duszoną cielęcinę
zawijaną w szynkę San Daniele, podaną
na puree z zielonego groszku z
opiekanym ziemniakiem i sosem
truflowym, do tego delikatne wino białe,
które wspaniale podkreśli smak mięsa"
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Obowiązkiem kelnera jest wiedzieć
wszystko o każdym z dań oferowanych
w restauracji oraz serwowanych
napojach, tzn. znać doskonale ich skład i
sposób przyrządzania. Gość ma prawo
dociekliwie pytać - kelner ma obowiązek
cierpliwie i wyczerpująco odpowiadać
na jego pytania. Wyposażony w
odpowiednią wiedzę kelner może
polecać sugestywnie, to znaczy opisać
potrawę w sposób przemyślany,
obrazowo i przekonująco - tzn. z
użyciem odpowiednich słów, oddających
jej właściwości. Dobrym rozwiązaniem
jest opracowanie karty potrawy i
nauczenie się zawartych w niej
informacji na pamięć oraz
przećwiczenie sposobu i formy
przedstawiania tych informacji gościom.
Należy pamiętać, że w większym stopniu
decyzję klientów wpływa sposób
mówienia niż to, co się mówi. Kelnerzy
powinni rekomendować potrawy i
napoje, mówiąc o nich wolno, pełnymi
zdaniami, patrząc gościowi w oczy, z
pewnością siebie, tak aby goście byli
przekonani o prawdziwości
rekomendacji.
Istotne jest zachowanie rozsądnego
umiaru w tworzeniu opisów polecanych
potraw i napojów - nie może to być
efekt realizacji poetyckich umiejętności
lub ambicji kelnera. Jedno konkretne
zdanie o jednej potrawie w zupełności
wystarczy.
Przykład: sznycel wiedeński - “Polecam
państwu tradycyjny sznycel wiedeński.
Sporządzamy go z cienko rozbitego
mięsa z udźca cielęcego, które
panierujemy w mące i bułce tartej, a
następnie smażymy na sklarowanym
maśle. Tradycyjnie podajemy go z
plasterkiem cytryny i sałatką
ziemniaczaną, ale na państwa życzenie
możemy podać go z ziemniakami lub
frytkami”.
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OBOWIĄZKIEM
KELNERA JEST

WIEDZIEĆ WSZYSTKO
O KAŻDYM Z DAŃ
OFEROWANYCH W
RESTAURACJI ORAZ

SERWOWANYCH
NAPOJACH, TZN. ZNAĆ
DOSKONALE ICH SKŁAD

I SPOSÓB
PRZYRZĄDZANIA.
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Podsumowując, doradzanie gościom
przy wyborze potraw i napojów jest
jednym z podstawowych obowiązków
zawodowych pracownika obsługi w
restauracji. Dla kelnera jest to okazja do
zaprezentowania swoich zawodowych
umiejętności. Gość proszący o pomoc w
wyborze menu, obdarza kelnera
pewnym zaufaniem, słucha jego rad i
propozycji. W zamian gość oczekuje
precyzyjnych oraz fachowych porad i
odpowiedzi. Aby sprostać tym
wymaganiom, kelner musi mieć
niezbędne wiadomości z zakresu
technologii przygotowywania potraw i
towaroznawstwa oraz musi znać
aktualną kartę potraw i napojów.


