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Czy to jeszcze
kolacja?
Wojciech ¸opaciƒski

o hotelowych: Êniadaniu i obiedzie,
o których pisa∏em
w poprzednich numerach „Hotelarza”, przyszed∏
czas na smakowite zakoƒczenie „ca∏odziennej” przygody
z gastronomià hotelowà, czyli
na kolacj´. O ile jednak, zarówno podawane w hotelach
Êniadania, jak i obiady przypominajà posi∏ki, do których
goÊcie sà przyzwyczajeni w domach, to kolacje zwykle odbiegajà od ich przyzwyczajeƒ.
No bo przecie˝ w trzygwiazdkowym hotelu nie podamy
goÊciowi

P
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Talerz z kurczakiem po tajsku, przynoszony przez kelnera do stolika
goÊcia po godzinie siedemnastej, dla jednych jest jeszcze obiadem,
dla innych ju˝ kolacjà. Osoby mniej bieg∏e w etykiecie nazywajà taki posi∏ek… obiadokolacjà

kanapki z szynkà i pomidorem.
Zresztà ka˝dy szef kuchni b´dzie wola∏ przygotowaç ciep∏e
danie, ni˝ smarowaç mas∏em
stosy kanapek. DoÊwiadczy∏em tego wielokrotnie na w∏asnej skórze, mieszkajàc przez
12 miesi´cy w hotelach, w których pracowa∏em.
JeÊli wieczorny posi∏ek nie
jest „okraszony” programem
artystycznym, taƒcami lub innymi specjalnie przygotowanymi atrakcjami, to podawana
jest zwyk∏a kolacja. Najcz´Êciej
jest ona goràcym posi∏kiem,
nieró˝niàcym si´ praktycznie
niczym od daƒ obiadowych.

Jedynie w zak∏adach gastronomicznych, funkcjonujàcych
w tzw. zamkni´tej bazie hotelowej, to znaczy w domach
wczasowych i uzdrowiskach,
mo˝na jeszcze spotkaç „kanapkowe” kolacje. Ale i tam
talerzyki z kawa∏kiem mas∏a,
dwoma plastrami w´dliny, sera ˝ó∏tego, pomidorem i ogórkiem (koniecznie ko∏o siebie,
a nie na osobnych talerzach)
to ju˝ rzadkoÊç.

Zapomnijmy
o kanapkach
Dzisiejsze kolacje to ciep∏e posi∏ki, które swoim wyglàdem
i zawartoÊcià kalorii przypominajà raczej obiady.

Obiadokolacja ma zresztà
spe∏niaç dok∏adnie takie funkcje. Indywidualni goÊcie, przyje˝d˝ajàcy w godzinach wieczornych i grupy niskobud˝etowe (jedzàce tylko Êniadania
i posi∏ki wieczorne) traktujà
kolacj´ bardzo powa˝nie. Choç
stoi to w sprzecznoÊci z programami odchudzajàcymi, polecajàcymi spo˝ywaç ostatni
posi∏ek przed godzinà 17.00,
tacy goÊcie zamawiajà raczej
ci´˝kie, t∏uste dania.
Co wi´c mo˝emy podaç
na hotelowà kolacj´? Mogà to
byç strogonoff, kie∏basa z rusztu, bigos lub pierogi. A dlaczego nie zimne zakàski? No, w∏aÊnie. Z pewnoÊcià bli˝ej im
do tradycyjnej, polskiej kolacji.
Ostatnio zapyta∏a mnie w∏aÊcicielka gospodarstwa agroturystycznego w okolicach
Bia∏egostoku, co podaç
goÊciom, przyje˝d˝ajàcym do niej z podró˝y,
na zamówionà przez
nich kolacj´.
Poniewa˝ nie ma
uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, dlatego zawsze
pytajmy o to swoich
goÊci. Róbmy to
zw∏aszcza w ma∏ych
obiektach, których atutem powinien byç bezpoÊredni kontakt z ka˝dym
www.e-hotelarz.pl
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Âwiece na stole, to niezb´dny
element hotelowej kolacji
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Kiedy cena roÊnie

goÊciem. Skoro w du˝ych hotelach dzia∏ marketingu musi
uzgodniç ka˝dy szczegó∏ kilkudniowej konferencji, tym
bardziej w mniejszych hotelach i pensjonatach, gdzie dystans mi´dzy personelem
a goÊciem jest niewielki, mo˝na te kwestie doprecyzowaç.
Dla jednych goÊci dobrà propozycjà b´dzie zimne danie,
z∏o˝one z miejscowych w´dlin,
serów i sezonowych warzyw,
a dla drugich: krokiety, go∏àbki lub talerz z pastà (czyli makaron w sosie – dla mniej wtajemniczonych w kuchni´ Êródziemnomorskà).

Czarowanie nastrojem
Czy menu kolacji b´dzie si´
ró˝ni∏o w zale˝noÊci od liczby
jedzàcych jà osób? Sadz´, ˝e
nie. No chyba, ˝e za grup´ b´dzie p∏aci∏ oszcz´dny organizator. Ale o tym pisa∏ ostatnio
w „Hotelarzu” mój kolega, Jacek Piasta w artykule
pod wszystko mówiàcym tytu∏em „Plama, czyli bankiet
za 12 z∏otych”.
Menu b´dzie z pewnoÊcià
ró˝ne w zale˝noÊci od okazji,
jaka przyÊwieca uczestnikom
spotkania. Inne menu zostanie
zaplanowane dla osób doje˝d˝ajàcych wieczorowà porà
na rozpoczynajàcà si´ konferencj´, a inne na kolejny,
wspólnie sp´dzany wieczór.
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Jeszcze inne potrawy zamówi
i przede wszystkim powtarzalzakochana para.
nym standardem us∏ug, w któNiezale˝nie jednak od tego,
ry wpisujà si´ si´ równie˝ goco zostanie zamówione, wa˝dziny jego funkcjonowania.
ne jest zapewnienie dobrego
Recepcja: 24-godzinna, drink
nastroju wszystkim konsubar czynny do pierwszej w nomentom. Podcy, a restauracja
czas Êniadania Szef kuchni to serce ka˝dej
do 22.00 lub 23.00.
restauracji. Jego kunszt
i obiadu Êwie- i finezja poddawana jest
Wa˝ne jest, aby tak
˝e kwiaty po- codziennej weryfikacji.
by∏o przez 365 dni
trafià zdecydo- A tajemnica prawdziwych
w roku. A propos
wanie
pod- szefów kuchni tkwi nie tyle
czasu, to chcia∏em
w przygotowaniu jednego
nieÊç ocen´
zadaç pytanie: czy
arcydzie∏a, co w powtarzalgoÊci. Na kola- noÊci produkcji. Ka˝de
donoszony przez
cj´ jednak po- danie musi mieç przecie˝
kelnera o godzinie
winniÊmy za- ten sam smak i aromat.
17.30 do stolika goplanowaç coÊ Dzisiejsi szefowie to
Êcia talerz z kurczajednoczeÊnie artyÊci
wi´cej. Lekko i managerowie, umiejàcy
kiem po tajsku, jest
przyt∏umione, zaplanowaç sobie prawid∏o- jeszcze obiadem,
n a s t r o j o w e we funkcjonowanie kuchni
ju˝ kolacjà, a mo˝e
oÊwietlenie,
brunchem lub obiadelikatne Êwiece na sto∏ach,
dokolacjà?
tzw. czekade∏ka, podawane
W menu cz´sto znajdziemy
przed posi∏kiem, lub darmowy
osobne propozycje na Êniadadigestive, to tylko niektóre ponia i obiady. Jednak to rozró˝mys∏y, potrafiàce sprawiç, ˝e
nienie ograniczajà si´ tylko
hotelowa restauracja b´dzie
do tych dwóch posi∏ków. Wraz
odwiedzanym miejscem nie
z przyj´ciem w naszym kraju
tylko przez przyjezdnych, ale
„mody” (albo koniecznoÊci)
równie˝ mieszkaƒców danego
pozostawania w pracy do póêmiasta.
nych godzin wieczornych
zmieni∏ si´ charakter serwowanych kolacji. Podobnie jak
Czy to jest obiad,
we w∏oskich restauracjach,
czy te˝ ju˝ kolacja
gdzie obiady i kolacje ró˝nià
Naszym atutem, oprócz dosi´ od siebie tylko iloÊcià konbrego serwisu i wyÊmienitej
sumowanego podczas ich
kuchni, mogà staç si´ odpotrwania wina, tak w Polsce
wiednio dobrane godziny
goÊcie zamawiajà w po∏udnie
otwarcia. Zawsze te same!
i wieczór dok∏adnie to samo.
Hotel kojarzy si´ z wysokim

Podobnie jak taka sama o godzinie 14.00 i 20.00 zawartoÊç
menu, tak i ceny nie ulegajà
modyfikacjom w zale˝noÊci
od godzin spo˝ywania. Mogà
wzrosnàç w przypadku zmiany miejsca konsumpcji.
Na przyk∏ad us∏uga room-service, czyli konsumpcja zamówionej potrawy w pokoju hotelowym, b´dzie z pewnoÊcià
dodatkowo p∏atna. Trzeba
tylko pami´taç o umieszczeniu stosownej informacji
w menu i informatorze hotelowym. Podobnie ma si´
rzecz z cateringiem. Im dalej
od hotelowej kuchni, tym cena bardziej roÊnie.
Wzrost cen b´dzie nam towarzyszy∏, gdy goÊç – organizator konferencji, zamówi sobie dodatkowe atrakcje podczas kolacji. Po pierwsze, pokaz pieczenia pierników, kabaret, czy minikoncert, to
okazja do zyskania dodatkowych profitów przez czujny
dzia∏ marketingu. Po drugie,
dobra rozrywka po∏àczona ze
smacznym posi∏kiem i alkoholem znacznie wyd∏u˝y imprez´, co b´dzie si´ wiàza∏o
z d∏u˝szà pracà naszych kelnerów, a wi´c wi´kszymi
kosztami. Te okolicznoÊci b´dà wymusza∏y wy˝sze ceny
i koniecznoÊç dodatkowych
uzgodnieƒ.
Ale w tym miejscu wkraczamy ju˝ w magiczny Êwiat nocnych imprez – ten mi∏y dla
ka˝dego hotelu element jego
serwisu pozwol´ sobie omówiç
przy innej okazji.
Na koniec kilka s∏ów o szefie kuchni. JeÊli nawet uda
nam si´ przeÊliznàç przez
Êniadania i obiady bez dobrego szefa kuchni, to z pewnoÊcià podczas kolacji ten mankament hotelu zostanie przez
naszych goÊci zauwa˝ony. •
www.e-hotelarz.pl
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Maszynka do robienia lodu

Gad˝ety
dla kucharza
Nie od dziÊ wiadomo,
˝e ciekawy gad˝et
zaintryguje goÊci,
a jednoczeÊnie usprawni
prac´ w hotelu.
Prezentujemy
kilka urzàdzeƒ,
które mogà znaleêç
zastosowanie w kuchni,
restauracji
i w pokojach hotelowych
Minich∏odziarka do win
Jest upa∏, goÊcie zamawiajà wina… dobrze sch∏odzone wina.
W naszym hotelu nie ma piwniczki,
w której z godnoÊcià le˝akujà w´grzyny i inne napitki. A i kuchenna
lodówka jest zape∏niona potrawami. Przyda si´ zatem automatyczna ch∏odziarka do win firmy Waring
Pro Schiller. Ma ona 33 ustawienia
temperatury, dopasowane do ró˝nych rodzajów win czerwonych,
bia∏ych i musujàcych, a jej wielkoÊç odpowiada butelkom o Êrednicy denka do maksymalnie 9 cm.
Wystarczy wstawiç butelk´ i ustawiç typ wina, a niebawem mo˝na
serwowaç trunek w optymalnej dla
niego temperaturze. Ch∏odziarka
taka równie˝ idealnie nadaje si´
do serwowania wina w pokoju hotelowym.
Urzàdzenie jest wykonane z grubego aluminium utrzymujàcego niskà
temperatur´, wysokoÊç zaÊ (a raczej niskoÊç) temperatury jest sterowana przez mikroprocesor. Cena
tego urzàdzenia to 100 USD, czyli
oko∏o 280 z∏otych. •

www.e-hotelarz.pl

Innym ciekawym i pomocnym urzàdzeniem do hotelarskiej restauracji jest maszynka
do robienia lodu. Dzi´ki niej zawsze mamy zapas kostek lodu. Urzàdzenie Waring Pro Clear
Ice Maker jest zasilane z gniazdka, ale mo˝na
korzystaç z niego nawet na zewnàtrz. W ciàgu
oko∏o 15 minut maszynka zamieni cztery litry
wody w kostki lodu. W dodatku mo˝na ustawiç
jeden z trzech rozmiarów kostek. W sklepie internetowym maszynka taka kosztuje 400 USD.

Napijmy si´ yerba mate
I jeszcze jedna propozycja, która mo˝e znaleêç zastosowanie w restauracji – mate do picia yerba mate, narodowego
napoju krajów Ameryki ¸aciƒskiej. Najlepiej smakuje przyrzàdzany w mate, zwanym te˝ matero, czyli tradycyjnym
naczynku do picia yerba mate w komplecie wraz bombillà.
Mate jest wykonane z wydrà˝onej tykwy Bombilla, czyli mosi´˝na rurka, ma ozdobny, lekko zakrzywiony ustnik z motywem wykonanym z emalii i mosiàdzu. Naczynie ma pojemnoÊç 150 ml. Dost´pne jest w sklepie internetowym,
w cenie 179 z∏otych. •
REKLAMA

