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Nápojový lístek

Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:

Stolničení
Žák je seznámen s gastronomickými pravidly a
jejich významem pro společné stravování,
seznámí se s náležitostmi nápojového lístku,
dokáže ho sestavit.

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Nápojový lístek je seznam nabízených nápojů. Má charakter stálého lístku a mění se jen při
zásadních změnách v nabízeném sortimentu nápojů. Předkládá se hostovi zároveň s jídelním
lístkem.
Náležitosti nápojového lístku
 název závodu, střediska, adresa
 kategorie, označení skupiny, do které je středisko zařazeno
 datum nebo období platnosti
 množství v centilitrech
 název pokrmu a příloh
 cena za pokrm
 jména odpovědných pracovníků
Pořadí nápojů na nápojovém lístku
 aperitiv - kořeněné víno, povzbuzení chuti
 digestiv-lihovina (destilát, pálenka), na závěr menu, lepší trávení
 piva
 vína
 lihoviny
 míšené nápoje-nealkoholické, alkoholické
 nealkoholické nápoje
 teplé nápoje

TEST
1. Jako aperitiv se podává: a) limonáda
b) kořeněné víno
c) pivo
2. Jako digestiv se podává: a) voda
b) lihovina
c) mošt
Co je to nápojový lístek:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Vyjmenuj náležitosti nápojového lístku:
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
Napiš pořadí nápojů na nápojovém lístku:
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
K čemu slouží aperitiv:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Kčemu slouží digestiv:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

TEST - řešení
1. Jako aperitiv se podává: a) limonáda
b) kořeněné víno
c) pivo
2. Jako digestiv se podává: a) voda
b) lihovina
c) mošt
Co je to nápojový lístek:
Nápojový lístek je seznam nabízených nápojů.
Vyjmenuj náležitosti nápojového lístku:
Název závodu, střediska, adresa
kategorie, označení skupiny, do které je středisko zařazeno
datum nebo období platnosti
množství v centilitrech
název pokrmu a příloh
cena za pokrm
jména odpovědných pracovníků
Napiš pořadí nápojů na nápojovém lístku:
Aperitiv - kořeněné víno, povzbuzení chuti
digestiv-lihovina (destilát, pálenka), na závěr menu, lepší trávení
piva
vína
lihoviny
míšené nápoje-nealkoholické, alkoholické
nealkoholické nápoje
teplé nápoje
K čemu slouží aperitiv:
K povzbuzení chuti.
Kčemu slouží digestiv:
Na lepší trávení.
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