
PODÁVÁNÍ NÁPOJŮ

Veškeré nápoje podáváme zprava, k pravé ruce, spodek dna musí být suchý.
Podávání nápojů má být při servisu pokrmů organizováno tak, aby hosté nebyli
rušeni při jídle.

Skleničky musí být jednotné a čisté. Větší množství nápojů nosíme na kulatém
podnosu, menší množství na platě. Sklenice s uchem pokládáme tak, aby ucho
směřovalo k pravé ruce hosta.

Nealkoholické nápoje: sodová, minerální voda, limonáda, mošt a džus můžeme
podávat točené ve skle o obsahu 0,2 a 0,3 nebo v originál balení se sklenkou
0,2dl.

Pivo: podáváme dobře vychlazené s bohatou pěnou ve sklenkách 0,3 0,4 a 0,5dl,
k lahvovému pivu zakládáme sklenku 0,2 nebo0,3dl.

druhy piva rozeznáváme podle barvy – světlé, tmavé,řezané podle stupňovitosti 
 
Stupňovitost piva se uvádí v procentech, které značí přibližný obsah extraktních
látek v mladince, skutečný obsah alkoholu v pivu je mnohem nižší.

Víno: je slabě alkoholický nápoj, patří mezi společenské a slavnostní nápoje.
Víno můžeme podávat rozlévané v cejchovaných sklenkách 0,2dl na stopkách.-

lahvové:  otvíráme  u  stolu  hosta,  nejdříve  založíme  skleničky,  prezentujeme,
otevřeme  a  naléváme-sudové:  ve  džbáncích  0,5dl  a  1l,  džbánky  musí  být
cejchované.   Způsob  servisu  volíme  dle  barvy  vína.Šumivá  vína:  podáváme
dobře vychlazené, otvíráme u stolu hosta, naléváme do sklenek na sekt, láhev
dáváme do chladiče a přes hrdlo láhve pokládáme ubrousek.

Lihoviny: jsou nápoje s obsahem alkoholu přes 22,5%, podáváme v množství
0,02 až 0,05l podle druhu lihoviny volíme vhodnou sklenku.

APERITIV –podáváme 10 až 15 minut před začátkem stolování,  má za úkol
podráždit chuťové buňky, povzbudit chuť k jídlu, jsou suché nebo polosuché.

DIGESTIV  –nápoj,  která  podáváme  na  ukončení  stolování,  má  pomoci  při
trávení. Můžeme nabízet všechny druhy lihovin, nejvhodnější je však považován
koňak.  Platí  pravidlo,  že  mužům  nabízíme  suché  a  hořké  nápoje,  ženám
hořkosladké a sladké nápoje. 



Teploty nápojů-  kořeněná vína 8 –10°C, pivo8 –10 °C, v létě 7°C, bílá vína 10
–12°C,  růžovávína  14  –16°C,  červená  vína  16 –18°C,  šumivá  vína  4  –6°C,
dezertní vína 10 –12°C, destiláty, pálenky 6 –12°C, vodky mrazíme, koňaky a
sladké likéry nechladíme, nealkoholické nápoje7 –12°C.


