Handleiding Werkzaamheden kantinedienst VLTC
-

Vaat-, hand- en theedoeken vervangen keuken.
Koelkast indien nodig bijvullen.
Handdoeken wc’s (invalide + heren + dames) vervangen.
WC papier aanvullen wanneer nodig.
Vaatwasser leeg maken en opruimen.
Eventuele prullenbakken binnen en buiten en wc’s legen.
Spoelbak voor glazen vullen met water
Bar schoonmaken met schone vaatdoek en glazen spoelen.

Aanvullend:
-

Wijn- en bierglazen niet in de vaatwasser.
Wanneer vaatwasser half vol is, toch aandoen (niet voldoende kopjes).
Vaatwasser tablet in doen en afhankelijk van viezigheid meestal is automatisch voldoende.

Werktijden:
-

Aanvang van de dienst 19.30 uur.
Woensdag avond competitie aanvang 18.30 uur.
De tennisbaan verlichting gaat om 23.00 uur uit, de dienst loopt bij voldoende aanwezige door
tot 23.30 uur.
Bekijk zelf of bij regen of weinig aanwezige mensen het nog nodig is om na ± 21.30 uur de
kantine open te houden.
Bij eerdere sluiting de baanverlichting uitdoen in de herenkleedkamer (wanneer spelers dit zijn
vergeten).

Geld afdracht en bijkomende zaken:
-

Altijd zorgen voor wat klein geld in de geldlade: ± 5 munten van € 2 ± 8 van € 1 en 3 briefjes
van € 5.
Alle koffie en drankjes die je gratis uitgeeft voor bijv. vergaderingen van bestuur of
commissieleden wel aanslaan en via kassa afboeken.
Prijzen op het prikbord en in de kassa
Na afloop van de dienst briefje met naam, datum en het geld bedrag (briefjes) in de afstort
kluis doen.
Dames niet alleen ‘s avonds de kantine afsluiten, de laatste heer of heren wachten en
vertrekken samen de spoorbaan over!

Binnenkort volgt handleiding voor tellen kassa bij aanvang en aan het einde van de avond. Nu wordt
dit steekproefsgewijs gecontroleerd.

Geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
Binnen is een totaal rookverbod

Handleiding kantine VLTC (2)
Tosti’s
In de diepvries (vaak links 3e lade)
Op een bord uit de verpakking, in de magnetron 1,5 minuut op 360 ontdooien
5 minuten in het tosti ijzer

Frituur
Op 180 c aanzetten
Afzuigkap aan
Wanneer lampje uit is, is deze op temperatuur, duurt ongeveer 10 minuten
Alle hapjes 4 a 5 minuten frituren, meestal zijn ze gaar als ze boven op het vet beginnen te drijven.
Dan zien ze er bruin en krokant uit.
In tussentijd schaal klaar zetten en saus in aparte bakjes doen.

Gehaktballen
Bij aanvang kantinedienst (woensdagavond competitie) pan met gehaktballen zachtjes aanzetten, op
.. (hoogte), deksel op de pan houden voor de warmte

