
Welkom 

Bij onze gastvrijheidstraining
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De eerste indruk

- De eerste 5 minuten.
- Goedemorgen, middag, avond.
- Met een glimlach.
- Herken je gasten?
- Praatje maken.
- Een leuke opdracht.



Filmpje

Wat gaat er fout in dit filmpje?

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D-KFShVLoYAg&sa=D&source=editors&ust=1616159248415000&usg=AOvVaw3Nqhfb7WsEoNcdntCz4bD8




Filmpje

Zo doen we het goed!!

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Dcbc7BIBlqKU&sa=D&source=editors&ust=1616159249127000&usg=AOvVaw17ed4i5FR1aWm9CA5_2Goa


Suggestie

- Gastvrij, meedenkende medewerkers.
- Het werkt aan 2 kanten. Adviseer,verkoop.
- Nee dank u wel.
- Ken je producten.
- 1,2,3tjes.
- Advies geven.
- Gasten komen niet voor eten en drinken.



Wat is je suggestie voor deze gasten:

1. Vier scholieren (16 jaar) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zes mannen (30 jaar) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Gezin, ouders (40) kids (2 & 5 jaar):
………….……………………………………………………..…………………………………………………………………

4. Een echtpaar 25 jaar getrouwd: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Één man met laptop:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...



De Theehuis suggestie!

1. 4 scholieren (16 jaar) : ijsthee, nacho’s
2. 6 mannen (30jaar) : Speciaal bier en bitterballen.
3. Gezin, ouders (40) kids (2 & 5 jaar) : Kinderhoek, kleurplaat, kinderstoel, 

kindergerecht tegelijk met voorgerecht ouders, Rietje in het drinken.
4. Een echtpaar 25 jaar getrouwd : Cava (möet), 3 of 4 gangen diner, vuurwerk toetje.
5. 1 man met laptop : Koffie, overleg i.v.m. stilte werken, Uitsmijter.



Prioriteiten

- Wat eerst en laatst. (belangrijkste)
- Alleen in je wijk.
- Twee nieuwe tafels.
- Een vieze tafel.
- Twee bestaande tafels. (1 wil afrekenen en 1 wil bestellen)
- Hoe pak je dit aan?



Hoe pak je dit aan?

- Kijk de gasten aan. 
- Afrekenen.
- 2 nieuwe tafels. (bestellen)
- De terugweg vieze tafel.
- Combineren.



Presentatie

- De eerste indruk, drankjes en gerechten.
- Foto maken.
- Gerechten moeten er mooi en goed uitzien.
- Presentatie restaurant.
- Kaarsjes, gezellig muziekje.
- Presentatie medewerkers.
- Gasten willen aandacht en verwend worden.
- Proberen te onderscheiden.



Afscheid

- De laatste 3 minuten.
- Irritatie wordt meegenomen in herinnering.
- Wees altijd vriendelijk.
- Vraag of alles naar wens is geweest.
- Kritiek van een gast? Kan je het zelf aan?
- Wens de gast altijd een fijne dag/avond.



Wijklopers

- 1x in de week een andere taak.
- bladvuller : 

- Dienbladen klaarzetten, checken, waar gaat de runner heen. Indien nodig zelf een 
dienblad lopen.

- aan de pass:

- rauwkost,friet,mayo klaarzetten, check tafel compleet? Waar gaat de runner heen?

meelopen indien nodig.

- Gastvrouw:

-  Ontvangst van de gasten.



Wij hopen dat jullie nu allemaal een expert

zijn in gastvrijheid.

We hopen 31 maart weer open te kunnen !!!!!!!

En hopen jullie dan allemaal weer te zien op de

werkvloer.


