Vilka regler gäller för att ha hand om
kafét i Tavlebord Lanthandel?
Vilka regler gäller för att ha hand om serveringen i Tavlebord Lanthandel?
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Önskemål från vår sida:
Med tanke på vårt koncept med den genuina lite gammaldags stilen vill vi givetvis att det
som serveras ligger i samma linje. Vi har porslinskoppar, assietter och riktiga glas.
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Vad finns?

Snabb kaffebryggare och filter.
Porslin: Kaffe-och tekoppar, assietter, glas och kaffeskedar.
7 st. termoskannor, 2 st. kannor för tevatten, tillbringare för saft.
Uppläggningsfat i olika storlekar.
Mikrovågsugn och kyl/frys.
Diskmedel, disktrasa, rengöringsmedel och städmaterial.
Engångshandskar.
Sopsäck.

Vad behöver tas med?
Bryggmalet kaffe, saft, socker och mjölk. Te sponsrar jag med!
Servetter.
Torkhanddukar.
Växelpengar.
Hembakta kakor och bröd. Gärna en smörgås! Glöm inte de som är allergiker!
Mjuka kakor säljer bättre än hårda!
Prissättning:
Kaffe och te 15:- (påtår ingår).
Saft 10:- (påtår ingår).
Kakor och bröd beroende på storlek - 15-30:- per bit.
Inte för billigt – ta betalt!
Meddela önskade dagar i mail till: Maria Olsson, info@ombordkonsult.se
Ring Maria för mer information på 070 5425933
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Hur många behöver man vara?
2-3 personer (om det är flera barn som vill delta dela upp dem i arbetslag som
byter av varandra med minst en vuxen person på plats hela tiden)
1 säljer
1 diskar och brygger kaffe
1 torkar disk och lägger upp kakor
Vad gäller för övrigt?
Tänk på regler för livsmedelshygien - använd engångshandskar.
Servering på porslin - inte engångsmaterial.
Håll isär termoskannor avsedda för tevatten.
När du lämnar för dagen skall allt porslin vara diskat och prydligt ställt på plats
(rätt kopp+ fat).
Bord, bänkar och kaffebryggare noggrant avtorkade.
Golvet i kaféavdelningen avtorkat med vatten - städmaterial finns.
ALLA sopor medtages.
Endast försäljning av föreningens profilprodukter är tillåtet utöver det som
serveras.
OBS! Ingen försäljning av bröd och kakor i påsar – endast portionsbitar i
kaféet!
Denna regel beror på att flera handlare i saluhallen säljer bröd och kakor. Det
blir en konstig konkurrenssituation.då de är registrerade för F-skatt och moms.
Lotteriförsäljning är tillåtet i anslutning till kaféförsäljningen - inte i
saluhallsdelen.
Välkommen till Tavlebord!
/Maria
Välkommen till Tavlebord!
Telefon: 070-5425933
Hälsningar E-post: info@ombordkonsult.se
Annelie

Tel. 073-800 OBS!
35 35 För att undvika missförstånd:
Skicka gärna ett sms eller mail torsdagen innan ”din lördag” och bekräfta att allt
info@annonsnytt.se
är okey och att du/ni kommer.
OBS! För att undvika missförstånd:
Skicka gärna ett sms eller mail ett par dagar innan ”din dag” och bekräfta att allt är okej
och att du/ni kommer.
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