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Café Stora Höga IP – instruktioner / information

Allmänt

 Bemanning 2-3 personer per pass, är det match bör man vara minst 3 personer

 Vid poolspel eller matcher öppnas caféet minst en timma innan matchstart

 Hembakt säljer alltid mycket bra

 I caféet finns en pärm med instruktioner, läs och använd

Vid öppning

 Starta kaffebryggaren

 Fyll varmt vatten från vattenkokaren i korvbehållarna, lägg i korv, lagerblad och 
pepparkorn

 Plocka fram och lägg upp hembakat så det ser inbjudande ut

Under dagen

 Fyll på drickakylen och övrigt vid behov, nyast längst in, lager finns uppmärkt på 
skåpen och extra kyl och frys finns i speaker delen

 Notera sånt som håller på att ta slut (flik 9 i cafépärmen)

 Vid poolspel – läs under fliken ”Rutiner vid poolspel” (flik 7 i cafépärmen)

 Vid seniormatch – Dam A och lag 2, Herr A och lag 2 – läs under fliken ”Rutiner vid 
seniormatcher” (flik 8 i cafépärmen)

Vid stängning

 Häll ur och diska rent korvbehållaren, vattnet i själva apparaten skall vara kvar

 Diska alla bestick mm

 Dra ur kontakter till kaffebryggare och tekokare

 Om Du behöver frysa in något, märk det med datum

 Kör dagsavslut på kortterminalen (meny / funktion / dagsavslut)

o Fyll i caféredovisningslappen, tejpa fast dagsavslutet och lägg i den blå mappen

o Samla ihop alla slippar, sätt ihop med gem och lägg i lådan märkt ”slippar”

o Lägg tillbaka kortterminalen på laddning

 Töm soporna inne, allt slängs i behållaren bortanför cafévagnen – sätt i nya påsar

 Fäll ner luckorna till försäljningsfönstret, lås inifrån

 Sopa och torka golvet

 Larma och lås


