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Handleiding Barmedewerkers  

 

Veiligheid 
  

Het alarmnummer is 112  

� Overtuig je ervan dat je weet waar de brandblussers (2) staan en hoe ze werken. 

� Kijk even hoe de grote deur naar het terras open moet.  

� Zorg dat de vloer achter de bar droog is en blijft.  

� Het water uit de boiler kan erg heet zijn.  

� Er mogen alleen barmedewerkers en leden van de toernooicommissie achter de bar 

komen.  

� De deur naar de "keuken"heeft een apart slot. Bij het weggaan controleren of alles uit 

is (frituurpan/licht, apparatuur, koelkastdeuren goed dicht)  en op slot draaien.  

� Lampen schakelaars rechts boven de bar. Zijn ook voor buiten.  

� Zet geen flesjes in de deur van de rechterkoelkast. Die vallen er vaak uit bij het openen 

van de deur.  

� Zorg dat de snoeren van de apparatuur vrij liggen en niet heet kunnen worden. 

� Eventueel gebroken glas in een kartonnen doos o.i.d. doen. Niet in een vuilniszak. 

 
Huisregels 
� Geen alcohol schenken aan personen onder de 18. Bij twijfel legitimatiebewijs vragen.  

� Roken mag alleen buiten. 

� Op deze regels zijn geen uitzonderingen mogelijk. Dit is conform de wet. 
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Apparaten 
Koffiezetapparaat  
In het busje zit een maatbeker. Een volle schep is genoeg voor een volle kan.  

Het pijltje naar beneden is voor de onderste kan waar de koffie gezet wordt.  

Een volle kan, kan bovenop warm worden gehouden. Lampje met pijl naar boven aan.   

Uitzetten als er (langer/voorlopig) geen behoefte is aan koffie.  

Een enkel kopje kan eventueel met het Senseo apparaat gezet worden.  

Let dan op de zeefjes. Voor 1 of 2 koppen, Het verschil is duidelijk te zien 

 

Frituurpannen  
Rechter is voor patat linker voor snacks. Snacks frituren op 180 graden. Ca 5 minuten.  

Patat: naar kleur kijken.  

 

Boiler.  
Deze gaan aan/uit met de witte schakelaar op de muur boven de ijsmachine.  

 

Vaatwasser.  
Blokjes liggen in het kastje ernaast.  

Programma afhankelijk van inhoud.  

Er ligt een instructieboekje op. Zie blz. 16 voor de programma's. 

Mag 's avonds/ 's nachts draaien.  

 

Tosti -ijzer  
Als groen lampje brandt kan de tosti (max 2)  er in.  Kijken naar kleur v.w.b. klaar.  
 

Grill 
Staat links naast het tosti-ijzer. Bedoeld voor beenham. 

 

IJsmachine 
Wordt door leden toernooicommissie gebruikt 
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Eten 
Frituur: Bitterballen/garnituur patat en frikandellen. 

 

Bitterballen/garnituur:  Portie is 8 stuks. Serveren met mosterd. In 2e kastje van links 

    staan een paar aardewerk bakjes met 3 vakjes.  

    In rechterkastje in de keuken ligt allerlei bestek/bordjes.  

Frikandel:    Gaat per stuk.Naar wens op broodje. Serveren in een bakje.  

    Met curry/ketchup/mayo naar wens.  

Patat:     Serveren in speciale bakjes. Liggen in rechterkastje keuken. 

    Grootte portie: zelf inschatten. 

Tosti's :    Deze liggen kant en klaar in de koelkast. Als de voorraad te 

    klein dreigt te worden graag een paar bijmaken.  

    (Sneetjes brood, speciaal tostiham en tostikaas) Geen boter.  

    Servetje bij geven.  

 

Naar eigen inzicht:  

Blokjes kaas en/of leverworst/gekookte worst. Hier en daar af en toe op een tafeltje zetten.  
Zelfde geldt voor nootjes.  Serveren in bakjes/schoteltjes 
 

Beenham. Dunne plakjes.  
Onder grill leggen en op broodje doen.  

Serveren in bakje met beenhamsaus.  

 

Saté: Wordt mogelijk toegevoegd aan assortiment in de loop van de week.  

 

Taart: Er worden in de loop van de week diverse taarten gebakken.  
Serveren op schoteltje met vorkje.  

 

Stapeltje servetjes op de bar is handig net als suiker/melk. 

_____________________________________________________________ 

Drank  
Koffie:   Suikerzakjes en melk cupje er bij doen. (Vragen of zelf laten pakken)  In de 2e 

  la van links liggen metalen lepeltjes.  

Thee:     Waterkoker, zelf thee laten uitzoeken (staat op de bar). (Er zijn zakjes om 

  gebruikte  theezakjes in te doen).  

Wijn:     Er is rosé en wit in koelkast onder de bar. Rood in keuken.  

    Voor rood en wit/rosé zijn er verschillende glazen. Staan in rechter boven 

  kastje. 

Fris/Radler:  In rechter koelkast onder de bar.  
Bier:     In linker koelkast onder de bar. 

Limonade:  Voor kinderen is er eventueel aanmaak limonade. Flessen staan op aanrecht.  

 

Koelkasten onder de bar aanvullen indien nodig.  

In de keuken staat ook drank koud. Deze gebruiken om aan te vullen. Dus koelkasten in de bar 

alleen met koude drank vullen.  

Indien nodig ook koelkast in keuken bijvullen. 

Eventueel nog meer drank staat in de herenkleedkamer. 
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Afrekenen 
We rekenen meteen af. Dus niet opschrijven. Voor de toernooicommissie *) is er een 

uitzondering. Er ligt een lijstje waarop hun consumpties worden bijgehouden. 

Geldkistje staat rechts onder de bar.  

Prijzen hangen boven deur naar keuken en staan op standaards op de bar.  

 

Opruimen 
� Af en toe de tafeltjes leegruimen (ook buiten) en een doekje er over.  

� Eventueel asbakjes legen  

� Vaatwasser aan als deze vol is.  

� Eventueel afvalemmerzak vervangen 

� Af en toe schoonmaakdoekje vervangen.  

� Schoonmaakspullen staan in aanrechtkastje.  

 

Diversen 
Bij vragen: Barcommissie: Rob Zaal  (06-51380559)  en Ed Korff (06-53555408)  

Merk je dat er iets niet klopt in deze aanwijzingen of als er onduidelijkheden zijn : Maak een 

notitie op het volgende blad.  

Merk je dat een bepaald product op dreigt te raken: Geeft het door aan de barcommissie.  

Verder gewoon je gezonde verstand gebruiken! 

 

En vooral een leuke dag en bedankt voor je medewerking !! 
 
 

_______________________________________________________________ 

*) Ani, Bart, Rob, Frederik, Ed 
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Opmerkingen/aanvullingen  
Door:  
... 

 


