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Uppgift 1
Locka kunder och personal till restaurangen

Vad ska vi göra för att locka kunder?

- För att locka kunder har vi valt att börja tillaga dagens rätt, denna rätt kommer
att vara den billigaste varmrätten på menyn och inkluderar alkoholfri dryck.
Detta gör vi för att locka gästerna att komma tillbaka. Vi har valt att sätta
dagens rätt istället för veckans rätt på grund ut av att vi vill locka kunderna till
att komma tillbaka flera dagar i veckan, istället för en gång i veckan.

- Vi har också valt att införa ett slags klippkort, detta gör att gästerna vill komma
och äta oftare då de får en stämpel per måltid. Var tionde stämpel ger en
gratis måltid, kortet kan bara nyttjas av en person.

- Vissa dagar i månaden har vi också valt att implementera par-luncher. Detta
betyder att du och en vän kan komma och äta vars en rätt exkluderande dryck
till priset av en.

- För att locka finsmakande kunder har vi valt att ha en avsmakningsmeny på
helgkvällar varannan vecka. Dessa avsmakningsmenyer består i större drag
av finare mat såsom olika soppor, kötträtter, olika ostar och sedan en dessert.
Avsmakningsmenynerna regleras efter säsong.

Hur lockar vi personal?

- För att locka skicklig personal så har vi valt att ge en form av belöning till de
som rekommenderar en bra kock, servitör eller servitris. Belöningen är värd
ett tusen kronor, man kan antingen välja en kontant utbetalning eller en
middag för två exklusive dryck.

- För att locka personalen i fråga så erbjuder vi rabatter på måltider och
alkoholfri dryck som de kan dela med sina nära och kära.

- För att personalen skall känna sig välkomna och få en trygghet så erbjuder vi
sex månaders provanställning. Efter sex månader har gått så utvärderar vi hur
vi tycker det har gått och därefter så erbjuder vi en fast tjänst där personalen
jobbar hundra procent om vi trivs med varandra.



- Vi erbjuder också utbildningar inom restaurangbranschen om intresset finns.
Exempelvis, barteknik, knivteknik samt generell service och bemötande.

Krav på personal

- Gymnasieexamen för service- och kökspersonal. Dock inget krav däremot
drivet att vilja lära sig

- Fem års erfarenhet i restaurangbranschen samt en gymnasieexamen för att
bli köksmästare samt service ansvarig

- För övrigt så skall man vara glad och positiv när man jobbar
- Man skall också vara nyfiken och framåt
- Man ska gilla att jobba med människor
- En bra arbetsmoral



Uppgift 2
Offert

Hej kära golfare!
Tack för ert förtroende och förfrågan att samarbeta kring ert arrangemang!

Här kommer två olika förslag beroende på vilket upplägg ni är sugna på. Vi har
valt ett lite enklare och ett lite lyxigare förslag vilka ni kan välja mellan.
Vi ser fram emot att träffa er och hoppas ni är nöjda med förslagen vi tagit
fram! Hör gärna av er ifall frågor uppkommer.

Med vänliga hälsningar Nicole & Samuel

Bestick: 110 st av varje

❖ Halvsked 352 kr
❖ Helgaffel 352 kr
❖ Helkniv 407 kr
❖ Ostgaffel 352 kr
❖ Ostkniv 352 kr
❖ Dessertgaffel 352 kr
❖ Dessertsked 352 kr
❖ Totalt: 2 519 kr

Glas: 110 st

❖ Vattenglas 352 kr
❖ Champagneglas 352 kr
❖ Rödvinsglas 407 kr
❖ Dessertvinsglas 352 kr
❖ Kaffekoppar 80 st 256 kr
❖ Tekoppar 30 st 96 kr
❖ Karaff 30 st 660 kr
❖ Totalt: 2475 kr



Porslin 110 st

❖ Varmrättstallrik 367 kr
❖ Marmite 336 kr
❖ Osttallrik 467 kr
❖ Brûleéform 440 kr
❖ Desserttallrik 336 kr
❖ Totalt: 1 946 kr

Linne

❖ Servetter 105 st 1050 kr
❖ Dukar 20 st 1440 kr
❖ Totalt: 2490 kr

Dekoration Lyx

❖ Ljusstake liten 20 st 460 kr
❖ Ljusstake stor 20 st 660 kr
❖ Ljus 40 st 145 kr
❖ Blommor 10 st dekorationer 5 000 kr
❖ Ljusboll 10 st 1750 kr
❖ krans runt ljusboll 10 st 200 kr
❖ Kuverttallrik 100 st 2 600 kr
❖ Totalt: 10 902 kr

Dekoration billig

❖ Ljusstake liten 20 st 460 kr
❖ Ljus 20 st 73 kr
❖ Kuverttallrik 100 st 2 600 kr
❖ Blommor i vas 10 st 3 000 kr
❖ Totalt: 6 133 kr

Totalt enklare varianten: 13 073 kr

Totalt lyxigare varianten: 20 332 kr



Motivering

Osttallrik

- Vi har valt att servera osten på en rektangulär porslinstallrik för att man ska
kunna kartlägga ostarna och få gästen att äta dem i rätt ordning. Dett gör att
smakerna från de ostarna inte “slår ut” varandra, utan att det blir en röd tråd
genom smakerna.

Glas

- Vi har valt att till fördriken samt till fördrinkarna använda samma glas för att:
ett minka glasen för gästen
två minska glasen i kostnad
tre minska glasen till disken

- Detta gör att vi på förrätten redan har fått bort 110 glas vilket motsvarar 352 kr
ex moms. Detta har vi även valt att gör till ostarna då man väljer antingen att
fortsätta på sitt rödvin från huvudrätten eller gå vidare på sitt dessertvin, även
där har vi fått bort 110 glas allts total har vi tjänat in 704 kr ex moms.

Bordsdukning och upplägg

- Vi har valt att duka långbord,endast för att förenkla servering och hjälper
gästerna att bibehålla gemenskapen. Vi har valt att duka kuvert på 60x40 cm,
detta gör att gästerna inte behöver känna trängsel som annars lätt uppstår vid
mindre kuvert.

Lyx eller Billigare

- Vi har valt att ta fram två olika upplägg för att beställaren själv ska kunna välja
mellan dessa två förslag. Det billigare alternativet är en enklare uppdukning
med ett “lättare” blomsterarrangemang samt hälften av ljusstakarna. Medans
den lyxigare varianten är större arrangemang med dubbla ljusstakar,
ljushållare, lite mer färger på servetter och mer avancerade
blomsterarrangemang. Vi valde detta för att vi inte fick en given budget så vi
lägger fram två olika alternativ till beställaren som sedan får bestämma vad
som passar dem bäst i smaken. Vi anpassar naturligtvis dessa alternativ ifall
önskemål om detta finnes.



Uppgift 3
Uppdukning



Uppgift 4
Dryck till given meny

Fördrinkar: Mousserande vin

❖ La Chouette de Champollion
Pris: 269 kr / flaska
Druvor: 60% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier
Fruktig, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen, nötter, vit choklad och
grapefruit

❖ Veuve Ambal Cremant de Bourgogne Alkoholfri
Pris: 147 kr / flaska
Druvor: 70% Chardonnay, 15% Pinot Noir, 15% Aligote
Torr nyanserad mycket frisk smak, med inslag av gula äpplen rostat bröd och
citron

Förrätt: Mousserande vin

❖ La Chouette de Champollion
Pris: 269 kr / flaska
Druvor: 60% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier
Fruktig, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen, nötter, vit choklad och
grapefruit

❖ Veuve Ambal Cremant de Bourgogne Alkoholfri
Pris: 147 kr / flaska
Druvor: 70% Chardonnay, 15% Pinot Noir, 15% Aligote
Torr nyanserad mycket frisk smak, med inslag av gula äpplen rostat bröd och
citron

Varmrätt: Rödvin

❖ Zensa
Årgång: 2020
Pris: 89 kr / flaska
Druva: Primitivo
Generös fruktig smak med fatkaraktär, liten sötma, inslag av mörka körsbär,
chokladpraliner, russin och vanilj



❖ Jus de pommes: Mousserande äppelmust alkoholfri
Årgång: 2012
Pris: 43 kr / flaska
Mycket fruktig, pärlande söt smak med tydlig karaktär av mogna äpplen,
honung och torkade örter

Ost: Antingen fortsättning på rödvinet eller efter smak gå in på dessertvinet

❖ Zensa
Årgång: 2020
Pris: 89 kr / flaska
Druva: Primitivo
Generös fruktig smak med fatkaraktär, liten sötma, inslag av mörka körsbär,
chokladpraliner, russin och vanilj

❖ Jus de pommes: Mousserande äppelmust alkoholfri
Årgång: 2012
Pris: 43 kr / flaska
Mycket fruktig, pärlande söt smak med tydlig karaktär av mogna äpplen,
honung och torkade örter

❖ Chateau du Levant
Årgång: 2018
Pris: 119 kr / flaska
Druvor: 85% Sémillon, 10% Sauvignon Blanc, 5% Muscadelle
Nyanserad mycket söt och frisk smak, med inslag av fat, ananas, pomerans,
saffran och honung

❖ Lomier Alkoholfri
Årgång: 2018
Pris: 89 kr / flaska
Druvor: Donau Riesling
Druvig och söt, mycket frisk smak med inslag av röda äpplen, kryddor, gula
plommon, melon och apelsin



Dessert: Dessertvin

❖ Chateau du Levant
Årgång: 2018
Pris: 119 kr / flaska
Druvor: 85% Sémillon, 10% Sauvignon blanc, 5% Muscadelle
Nyanserad mycket söt och frisk smak, med inslag av fat, ananas, pomerans,
saffran och honung

❖ Lomier Alkoholfri
Årgång: 2018
Pris: 89 kr / flaska
Druvor: Donau Riesling
Druvig söt, mycket frisk smak med inslag av röda äpplen, kryddor, gula
plommon, melon och apelsin

Motivering till dryck och servering av ost

❖ La Chouette de Champollion
- Vi valde just den här champagnen för att den har en tydlig friskhet av

gula äpplen men även ett mjukt inslag av grapefrukt. Vi tycker att
smakerna i champagnen kompletterar soppan på ett utmärkt sätt,
samtidigt som det bryter fetheten från mejeriprodukterna.

❖ Veuve Ambal Cremant de Bourgogne
- Vi fortsätter med mousserande vin. Bubblorna i vinet blir en väldigt

trevlig kombination med soppan, fräschören bryter åter igenom med
inslag av citrus och gula äpplen.

- Varför vi har valt att ta samma vin till fördrinkarna som till förrätten är
för att vi har tänkt oss en röd tråd igenom alla fem uppgifterna som vi
fått tilldelade. Därför utgår vi lite ifrån uppgift nummer tre där vi ska
räkna ut budgeten, genom att välja samma vin till dessa två så
använder man även samma glas och sparar in kostnaden på glasen
och på disken.



❖ Zensa
- Vi valde att ta ett rödvin till den bakade rotsellerin för att gå lite utanför

det vanligaste vilket är ett vitt vin till. Zensa är ett sötare röd vin med
fatkaraktär och en generös frukt skam. Rotsellerin är söt vill vi möta
detta med ett sött vin men även lite syra utifrån syran av den picklade
rödlöken.

❖ Jus de pommes: Mousserande äppelmust alkoholfri
- Varför vi valde en äppelmust istället för ett rött alkoholfritt vin är för dem

alkoholfria kan tendera att få en “saftig” effekt. Därför valde vi en
mycket fruktig, lite lätt pärlande och söt äppelmust, för att som ovan
möta sötma med sötma. Varför vi vill ha söta viner till söta rätter är för
att vinet eller musten inte ska tendera som surare eller beskare än vad
de egentligen är.

❖ Chateau du Levant
- Ett sött och friskt dessertvin med inslag av saffran, honung och

ananas. Vi tyckte att det passade med säsongen med lite
saffranssmaken samt att vi även här vill möta sötma med sötma. Detta
vinet har vi valt dels utifrån desserten som är söt syrlig men även
utifrån grönmögelosten som även den har en viss sötma.

❖ Lomier Alkoholfri
- Vi har valt att dryckes sätta desserten med en Sparkling Grape Juice

från Österrike. Drycken är söt, frisk och kryddig och bemöter sötman
från blodapelsin sorbeten och laktrisbrûléen på ett magiskt sätt.

Sammanfattning:
Anledningen till att vi har valt att gästen själv får välja mellan om man
vill fortsätta dricka varmrätt vinet eller gå vidare till dessertvin är för att
även här minimera glas och diskkostnader. Vi har valt två ostar som
heter Thunderstorm och Vieux Pane Grand Karaktär som passar
lysande med rödvinet Zensa och äppelmusten Jus de pommes.
Ostarna är relativt milda i smaken med en markant sälta. Vinerna
kompletterar ostarna på ett harmoniskt sätt och ger ostarna ny
nyanserad karaktär. Som tredje ost har vi valt en grönmögelost vid
namn Basajo som är en ost marinerad i ett sött dessertvin, där
medföljer en sötma med lite honungs karaktär. Den söta karaktären har
vi valt att bemöta med mer sötma i form av söta drycker.




