,,NAUKA USŁUGIWANIA”
KELNER – BARMAN – KELNER OD WIN
szkolenie 3-dniowe dla grupy min. 25 osób – cena 250zł od osoby
Różnorodna tematyka szkolenia, oparta jest na praktykach i konwersacjach,
pobudza wyobraźnię, rozwija zaangażowanie, wzbogaca umiejętności, stabilizuje pewność
siebie. Program jest oparty na stuletniej tradycji Polskiej gościnności, wzbogacony o nowe
trendy i style. Tematy uzupełniają nową podstawę programową.

Grafik szkolenia
8.00 – 9.30 –wykłady
9.30 – 9.45 – przerwa
9.45 – 11.15 – ćwiczenia praktyczne
11.15 – 11.30 – przerwa
11.30 – 13.00 – ćwiczenia praktyczne

Program szkolenia
 Serwis Specjalny ( Homar, Ostrygi, Kawior, Ślimaki),z
 Standardy nakrycia stołu, zastawa i menaże do serwisu specjalnego, zasady
konsumowania oraz metody serwowania,
 Flambirowanie przy stoliku gości na wózku do flambirowania, ( np.: naleśniki),
 Serwowanie i porcjowanie owoców, np.: ananas, banan,
 Motywacyjny proces obsługi kelnerskiej – triki kelnerskie,
 Zastawa stołowa :
linia sztućców stołowych ( pełny wachlarz)
linia porcelany – cateringowa, dla gości VIP
menaże restauracyjne – dodatkowa zastawa serwisowa itp.
 Kultura przy stole ( savoir vivre),
 Serwis Synchroniczny, Improstyl,
 Serwis Niemiecki z kopułami, Serwis Francuski,
 Linia szkła – garnitur szkła dla kelnera, barmana, sommeliera,
 Resztkowanie – sprzątanie brudnej zastawy,
 Szablowanie -Pokazowe serwowanie wina musującego,











Dekantacja wina czerwonego,
Fizjologia mieszania napojów: przygotowanie drinków, przykłady i ćwiczenia,
Dobór różnorodnych ingrediencji: przygotowanie drinków, przykłady i ćwiczenia,
Dekorowanie drinków,
Aperitif na winie musującym lub cydrze, Rekonstruktory samopoczucia, Knickebein,
Pokazowe drinki w ananasie, kokosie, Hot drinki, Klasyki światowych barów,
Hydrosommelier – prezentacja merytoryczno – dydaktyczna,
Ślepa degustacja wód: gazowanych i niegazowanych.

Program jest uzupełniany o:
 film - serwis synchroniczny
 film – standardy obsługi kelnerskiej,
 film – „zaklęte rewiry”- kultowy film przedstawiający pracę kelnerów,
 film – savoir vivre – sztuka zachowania się przy stole,
 testy
Ćwiczenia:
 układanie dekoracyjne bankietówek, nakrycie obrusa – prostokąt, kwadrat,
 praktyka z tacą (noszenie szkła, serwowanie napojów),
 zasada fińska, rodzaje nakryć, świeczka, doskonalenie noszenia i serwowanie talerzy,
 noszenie talerzy zasadniczych, zbieranie brudnej zastawy stołowej,
 serwis niemiecki – kopuły, serwis francuski – plater, sztućce, serwowanie wina.
KURS KOŃCZY SIĘ TESTEM SPRAWDZAJACYM ORAZ ROZDANIEM INDEKSÓW
(CERTYFIKATÓW I ZAŚWIADCZEŃ ) UKOŃCZENIA KURSU (w jęz. polskim i angielskim)
AKADEMIA KELNERSKA „CERTYFIKATEM JAKOŚCI” POTWIERDZA ZAANGAŻOWANIE
SZKOŁY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika - Akredytowana przez Kuratorium Oświaty
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
akademiakelnerska@wp.pl , grzegorz.gornik@wp.pl
tel. (81) 565 17 53, 502 46 55 47
www.akademiakelnerska.com
https://www.facebook.com/AkademiaKelnerskaGrzegorzaGornika

