Checklista för cafét
När du kommer:
1. Hämta nyckeln hos ridinstruktören.
2. Läs igenom hela denna lista!
3. Lås upp förrådet.
4. Ta fram kassaskirnet. Kolla hur mycket som är i det.
5. Lås upp kylen. Nyckeln finns i kassaskrinet.
6. Sätt på kaffe, pulver mm finns i skåpet ovanför kaffekokaren.
7. Plocka fram godis, kakor och bullar.
8. Häll kaffet i termoskannorna.
9. Häll vatten i vattenkokaren och sätt på den.

OBS! Vatten- och kaffekokaren samt toastjärnet kan ej vara igång samtidigt, då
går proppen!!!
10. Kolla så följande står framme och om det behöver fyllas på: kaffekoppar, glas,

tallrikar, servetter, socker, te- och chokladpåsar.
11. Sätt fram lite mjölk i liten rostfri kanna.
12. Bre ett par mackor och gör fler vid behov. Bröd finns i frysen och tillbehör i

kylskåpet.
13. Tömma eller starta diskmaskinen

Om du hinner:
 Plocka undan och torka av borden i lokalen.
 Torka ur mikron.
 Kolla över toaletterna. Städmaterial finns i rummet bredvid ytterdörren.
 Sopa golvet.
 Tänd värmeljus, främst vintertid när det är mörkt.

När du stänger:
1. Plocka in godis och kakor i förrådet.
2. Täck överblivna mackor med plastfolie, märk med datum och sätt in i kylen.
3. Sätt in ev. övriga kylvaror i kylen.
4. Lås kylen.
5. Kaffe och tevatten kan stå kvar.
6. Ställ in smutsig disk i diskmaskinen
7. Torka av bänkskivorna.
8. Torka av toastjärnet.
9. Räkna pengarna i kassaskrinet och fyll i kassaboken som ligger i kassaskrinet.
10. Lås förrådet och dörren till caféterian, är det sista lektionen släck lamporna

och lås ytterdörren.
11. Lämna nyckeln till ridinstruktören.
12. Signera i pärmen efter ditt eller barnets namn att ni varit här och ställ tillbaka

pärmen på hyllan vid stora whiteboardtavlan.

Extra information
Om en propp går:
 Proppskåpet finns i lilla hallen bredvid whiteboardtavlan.
 Har en propp gått sitter en av vippkontakterna bara halvvägs uppe.
 Tryck ner kontakten i botten och tryck sedan upp den helt igen.
 Funkar det inte, vänta i så fall en stund och upprepa processen igen.

Toast:
1. Sätt på toastjärnet.
2. Ta fram toast, finns färdiga i frysen.
3. Ta av plasten och värm 30 sekunder i mikron.
4. Värm den sedan enligt kunds önskemål i toastjärnet, rekommendation är ca 2
minuter.
5. Stäng av toastjärnet om det inte ska användas på en stund.

Pizza:
1. Finns i frysen.
2. Läs instruktionerna.
3. Tillaga den i mikron.
4. Servera på tallrik.

Problem?
Fråga någon i stallet eller kontakta caféansvarig,
Lasse Englund på 0703-631839

