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Setup có lẽ là từ ngữ chuyên ngành rất quen thuộc và hay được sử dụng trong các nhà hàng, khách sạn. Ở thông tin bài viết này,

Danh bạ website

chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu cách setup bàn ăn nhà hàng hiệu quả nhất. Chúng sẽ hướng đến phong cách chuyên nghiệp nhằm
thu hút khách hàng từ cái nhìn đầu tiên.
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Setup bàn ăn đẹp

1. Set up bàn ăn nhà hàng kiểu Á
Setup bàn ăn kiểu Á sẽ phục vụ cho những nhà hàng mang đậm phong cách Châu Á. Để có được 1 bàn ăn đạt tiêu chuẩn, các
bạn cần chuẩn bị các món đồ cần thiết sau:
●

Khăn trải bàn: Để bàn ăn được đẹp mắt và tinh tế nhất thì các bạn cần chuẩn bị 1 chiếc khăn to, rộng. Chiếc khăn này thường

có hình tròn hoặc hình vuông tùy thuộc vào hình dạng của mặt bàn. Khi trải khăn, phần thừa được thả xuống sẽ không quá thấp.
Như vậy sẽ rất dễ gây ra sự vướng mắc cho khách hàng. Tốt nhất nó chỉ nên dài đến ngang ngực hoặc đầu gối.
●

Đĩa ăn: Khi setup bàn ăn nhà hàng, đĩa ăn sẽ được đặt chính diện nơi mà khách ngồi. Khoảng cách giữa đĩa ăn với mép bàn

thường là 2cm.
●

Khăn lau cá nhân: Khăn lau sẽ được gấp gọn và đặt trực tiếp trên bát ăn, đĩa ăn hoặc bên cạnh bát

●

Bát ăn: Nhà hàng Châu Á thường sử dụng 5- 10 bát cho 1 bàn. Những chiếc bát này sẽ được đặt úp gọn gàng trên đĩa.
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Đũa: Đũa ăn sẽ được đặt trong bao hoặc không và thường nằm ở phía bên phải của bát. Phần đuôi đũa sẽ cách mép bàn

2cm.
●

Bát nước chấm cá nhân: Chiếc bát nhỏ xinh này sẽ được đặt thẳng trên phần đũa, thìa.

●

Ly (cốc) uống nước: Ly thường được sử dụng là ly uống nước trong suốt. Chúng được đặt hơi chếch về phía bên phải của vị

trí đặt đĩa.

Bàn ăn nhà hàng Châu Á

2. Setup bàn ăn nhà hàng kiểu Âu
Một bàn ăn nhà hàng kiểu Âu thường rất khác với nhà hàng kiểu Á. Sau đây là quy trình setup đúng chuẩn cho bạn tham khảo:

●

Đĩa ăn: Người Châu Âu thường ăn ở trên đĩa. Vì thế chiếc đĩa dành cho bàn ăn phong cách Âu thường sẽ to hơn phong cách

Á. Chúng sẽ có màu trắng là màu chủ đạo.
●

Khăn ăn: Chiếc khăn sẽ được gấp gọn gàng đặt trên đĩa. Chiếc khăn thường là màu trắng.

●

Dao ăn: Dao sẽ được đặt riêng rẽ ở phía bên phải của chiếc đĩa

●

Muỗng ăn súp: Muỗng (thìa) sẽ được đặt phía bên trái đĩa ăn. 2 đồ vật này thường cách nhau 2 cm.

●

Dĩa (nĩa): Dụng cụ ăn này cũng sẽ được đặt phía bên phải cạnh dao và muỗng. Khoảng cách giữa 3 đồ vật này là bằng nhau.

●

Ly (cốc): Được đặt ở phía bên phải và hơi chếch lên phía trước

Bàn ăn cho nhà hàng kiểu Âu

3. Lưu ý khi setup bàn ăn nhà hàng
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Dù bạn setup bàn ăn theo cách nào đi chăng nữa thì vẫn phải chú ý đến vấn đề vệ sinh. Hãy đảm bảo rằng mọi thứ luôn sạch sẽ,
hợp lý nhất có thể. Hơn nữa, các bạn nên tham khảo trước món ăn mà khách đã đặt để tiện cho việc sắp xếp vị trí các đồ vật theo
thực đơn đó.
Ngoài ra, để tăng thêm phần đẹp mắt, thi vị cho bàn ăn thì các bạn nên sử dụng thêm nến, đèn hoặc các lọ hoa nhỏ. Tuy nhiên
hãy đảm bảo chúng không quá to và không làm ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức món ăn của các vị khách.

Trang trí bàn ăn với hoa

Trên đây là quy trình setup bàn ăn nhà hàng chuyên nghiệp và hút khách nhất. Tuy nhiên một số nhà hàng có thể thay đổi các vị trí
của những đồ vật này sao cho phù hợp với món ăn. Miễn sao chúng có sự hài hòa và gọn đẹp. Chúc các bạn thành công!
0 bình luận

Sắp xếp theo Cũ nhất

Viết bình luận...

Plugin bình luận trên Facebook

Tm kim nhiu:

Bàn ăn

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tủ Quần Áo

giường ngủ gỗ công nghiệp giá rẻ

DỊCH VỤ CỦA CỬA HÀNG

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Giường ngủ đẹp giá rẻ
671 người theo dõi

hocnauan.org@gmail.com
000 000 000 0

Theo dõi Trang

Chia sẻ

giuonggo.net
HOTLINE: 0000 000 000

Copyright © 2020 by giuonggo.net. All Rights Reserved.

https://giuonggo.net/setup-ban-an-nha-hang-thu-hut-khach-tu-cai-nhin-dau-tien.html

3/4

12:42, 13/10/2022

Setup bàn ăn nhà hàng thu hút khách từ cái nhìn đầu tiên

dmca
giường ngủ, tủ quần áo, giuongngu, bàn trang điểm, kệ tivi, ke ti vi, kệ ti vi, ghe sofa, ketivi, ghế sô fa, bàn thờ, nội thât, noithat, giường gỗ, giuong go, giường, giuonggo, bàn ăn,
ban thờ ông địa, bàn thờ ông địa, ban ghe go, bàn ghế gỗ, bàn ghe gỗ, ban ghe phong khach, bàn ghế phòng khách, sofa gỗ, bàn ghế phòng khach, giường ngủ hiện đại, sofa
goox, tủ thờ, bộ bàn ghế phòng khách, bo ban ghe phong khach, tủ quần áo go, bàn trang điểm gỗ, ghế gỗ, ghe go, bàn ghế gỗ phòng khách, ban ghe go phong khach, bàn gô,
kệ ti vi gỗ, ban ghe, bàn ghế, giường ngủ đẹp, bàn ghe, bàn ăn gỗ, tủ quần áo gỗ công nghiệp, tủ gỗ, bàn ăn gổ, kệ ti vi đẹp, kệ tivi dep, tủ go, tủ thờ gỗ, đồ gỗ, tủ gổ quần áo, tủ
gỗ quần áo, tủ quần áo đẹp, bàn thờ gổ, mẫu tủ quần áo đẹp, mẫu giuong dep, tủ tivi, tủ đựng quần áo, bàn thờ gỗ, tủ đựng quân áo, kệ ti vi phòng khách, tủ đung quan ao, tủ ti
vi, bo ban ghe go, bộ bàn ghế gỗ, giường ngủ gỗ, tủ gỗ công nghiệp, bộ bàn ghế gõ, bộ bàn ăn 6 ghế, giuong go dep, kệ để ti vi, bàn ăn dep, giường gỗ đẹp, bàn ăn đẹp, bàn
trang điểm đẹp, mẫu giường gỗ đẹp, bàn ghế gỗ phòng khách giá 5 triệu, ghế sofa gỗ, ghe sofa go, salon gỗ, salon go, giường gỗ công nghiệp, đồ gỗ nội thất, giuong dep, giường
hộp, bộ bàn ăn, bàn ghế ăn, mẫu giường ngủ đẹp, tủ đồ, salon gõ, bo bàn ăn, ghế salon, ghê bàn ăn, bộ bàn ăn 4 ghế, ghế sa lông, bàn ghế sofa, bàn ghe sofa, bộ bàn ghế, bo
ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bô bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban
ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giương ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ
điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế,
kê tivi, táp đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 triệu, những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự
nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗ công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách đẹp,
kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗ đẹp, ban ghe go dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên,
tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, sô pha gỗ, tủ áo quần, bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghê sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp,
mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại, giường hiện đại, ghế đep, mẫu bàn trang điểm đẹp, kẹ ti vi

https://giuonggo.net/setup-ban-an-nha-hang-thu-hut-khach-tu-cai-nhin-dau-tien.html

4/4

