Curs de formare profesională

BARMAN

Prezentarea cursului:
Cursul de formare pentru barman organizat de Școala "Bella Italia" își propune
pregătirea unui profesionist flexibil, capabil de a desfășura cu eficienŃă și competenŃă
toate activităŃile legate de serviciul de sală în interiorul restaurantelor și al serviciului
de bar în cadrul structurilor
hoteliere.
Profesia de barman poate fi ușor
urmată de tineri și mai puŃini tineri,
bărbaŃi și femei, iar dacă este dublată
cu pasiune și dedicaŃie poate
constitui o intrare rapidă pe piaŃa
muncii într-un sector aflat într-o
continuă expansiune, care la nivel
internaŃional nu cunoaște criza.

Scopul cursului:
Barmanul este o persoană cu o pregătire profesională flexibilă și polivalentă. Sunt
necesare cunoașterea tehnică a produselor, a instrumentarului, o bună stăpânire a
tehnicilor de serviciu și capacitate de relaŃionare, însoŃite de o continuă dorinŃă de
perfecŃionare.
Conform standardelor internaŃionale de excelentă, cursul oferă cunoașterea perfectă
a restaurantului, barului și a zonelor anexe, terminologia tehnică-profesională.
Meseria de barman reprezintă primul pas într-o carieră în care se poate avansa rapid
la nivelul perfecŃiunii (șef de sală, director de hotel etc.).
Obiective:
 formează profesioniști capabili să activeze în sectorul sală / bar al agenŃiilor
naŃionale și internaŃionale utilizând o metodologie inovativă;
 aceasta facilitează contactul cursanŃilor cu realităŃile hoteliere prin
experimentarea cunoștinŃelor predate. Un avantaj foarte mare îl au unităŃile
hoteliere / de restaurant ce pot utiliza un potenŃial de resurse deja format și
parŃial integrat.
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Programa didactică:
• Operatorul de sală / bar: uniformă, stilul, comportamentul la locul de muncă,
tehnici de primire, comunicarea cu clientul, gestionarea reclamaŃiilor.
• Organizarea sălii: mobilierul sălii, organizarea și stilurile de servire, instrumentarul
pentru restaurant, organizarea mesei.
• OperaŃiuni de bucătărie: tranșarea și servirea peștelui, cărnii, brânzeturilor,
fructelor și deșertului.
• Organizarea sectorului bar: mobilierul de bar, proiectarea, organizarea,
instrumentarea, paharele de bar, diferitele faze ale muncii la bar.
• Serviciul de cafea și Mic dejun: cafea, ceai, cacao, Mic dejun continental, diferitele
tipuri de cafea și întreŃinerea mașinii de cafea, organizarea room-service-ului.
• Gustările și bufetul: alcătuirea
unui
bufet,
organizarea
serviciului sandvișuri, pâine
prăjită,
pateuri,
decorarea
bufetului.
•
Cocktail-uri: tehnici de
preparare,
de
amestecare,
măsuri și gramaj, pahare pentru
cocktail, clasificarea americană a
băuturilor, aperitivele alcoolice
și
non-alcoolice,
băuturile
amare, digestive, siropurile,
tehnici de turnare a berii (cu
spumă sau fără).
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• Vinul și șampania: tehnici de degustare, de asortare mâncare – vinuri, lista de
vinuri.
• Meniul: cunoaștere și utilizare

Perioada de practică:
Reprezintă a doua fază de formare și ceva mai stimulatoare pentru cursanŃi. Fiecare
este integrat într-o structură hoteliera sau extrahotelieră, instruit de un barman
profesionist într-o echipă adevărată de sală / bar. În această fază se experimentează
cunoștinŃele acumulate în prima parte a cursului și se pot însuși noi proceduri pe baza
experienŃei persoanei care face instruirea și a locului în care se desfășoară practica..

Date organizatorice:
Începerea cursurilor

fiecare lună

Durata

1 luna – 64 ore practică și 36 ore teorie

Nr. de locuri

6

FrecvenŃa

3 ori pe săptămână practica, 2 ori pe săptămână teorie

Orar

13:00 – 19:00 practica, 11:00 – 19:00 teoria

PreŃ

500 lei (+50 lei taxa de înscriere)

Rate

2 Rate / 250 lei

Mai multe informaŃii se pot obŃine la numărul de telefon 0747/117.773, pe e-mail
scoala@bellaitalia.ro și pe website scoala.bella-italia.ro.
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