Tävlingsuppgift för serveringslagen 2023

Uppgift 1

I ditt arbetslag på den restaurang du jobbar på har ni bestämt er för att höja
servicenivån. På första mötet så uppkommer diskussioner om vad service
egentligen är och vad är egentligen service och ”det lilla extra” som ni vill ge
gästen.
Är ett vänligt leende, eller att se till att gästen alltid har påfyllt vatten i glaset
extra service eller är det kanske ”basnivå” hos er och något som alla gäster alltid
ska få?
Efter en stund kommer ni på att ni ska göra en checklista som beskriver service i
två nivåer.
Nivå 1 – Basnivå, detta är något som alla gäster kan förvänta sig
Nivå 2 – Det som ger gästen en extra upplevelse
Gör en checklista utifrån dessa två nivåer

Uppgift 2

Familjen Janssons tvillingar ska ta studenten!
Detta ska såklart firas stort.
Herr Jansson hör av sig och undrar om det finns möjlighet för er att hjälpa till.
Han har en idé om att det vore kul att ha festen i en gammal lada som han kan få
tillgång till. Problemet är att den helt saknar inredning, däremot finns det
märkligt nog ett fullt utrustat kök i anknytning till ladan med kyler, frysar etc.
Han vill därför ha hjälp med att hyra in stolar, bord och allt porslin.
Det är 60 gäster som kommer och temat är givetvis Framtiden.
Herr Jansson har vissa krav. Det ska vara linnedukar, servetter och klassiskt
dukade bord. Dekorationen får gärna vara lite ”crazy” utifrån temat.

De vill servera en avsmakningsmeny på 7 rätter med passande dryck, men då
många av gästerna är yngre (dock över 18 år) och natten kommer vara lång så
önskar de ett ”Hybridpaket” av dryck (dvs att alla 7 dryckespaket inte innehåller
alkohol utan ca 50%).
Komponera en meny och sätt drycker utifrån önskemålet.
Lämna en offert på hela arrangemanget exklusive personal

Uppgift 3

Duka ett exempel på hur ett av de runda borden på festen (uppgift 2) kommer att
se ut, det sitter 6 gäster runt bordet.
Skicka in 2 foton, ett där hela bordet syns och ett på kuvertet

Uppgift 4

Dina gäster har beställt en flaska rött vin. Just detta vin skulle smaka bättre om
det fick luftas. Du bestämmer dig för att dekantera detta framför gästerna.
Filma när du genomför detta med alla momenten inklusive mise en place och
skicka in filmen. Lägg in länken i ert bidrag och kontrollera att den är
uppspelningsbar
Den som dekanterar måste synas på filmen

Tävlingsbidragen bedöms anonymt och samtliga tävlingsuppgifter ska skrivas
på dator och skickas in i pdf format. I dokumentet får inga namn på tävlande
eller skola finnas.

