
 

Коктел бифе 



 У хотелијерству се разликују дешавања која се организују у 

хотелу и оне које су ван. Организација ових скупова је 

добра шанса за хотел да оствари  добар промет, али такође 

и условљава уску сарадњу свих одељења у хотелу. 

 



Најважније врсте скупова који се организују 

у хотелу су: 

 1. Банкет-  најелегантнија форма дешавања.  Када 

се наручи банкет тачно се одреди ток, мени и пиће и 

декорације, облици столова. 



 Послужује се мени са више 

квалитетних јела која се 

ретко користе и уз која се 

пију одабрана врхунска и 

квалитетна вина у свечаној 

атмосвери. 

 





Хладни и топли бифе 

 Користи се за значајне свечаности, јубилеја, и других 

важних скупова. 

 Послужује се бирана храна: јастог, салата, плодови 

мора , различите врсте сирева, различите 

торте,свеже воће итд.  

 Код топлог бифеа се послужују: супе/ чорбе, гулаш, 

мање сарме итд. 





Карактеристике коктел партија 

 Организација између ручка и вечере, 

 Трајање од 1 до 2 сата, 

 Нема столова, гости се послужују стојећи, 

 Организатор треба да обезбеди одређени број столова и 

столица за старије особе или хендикепираним лицима, 

који се постављају крајем сале за услуживање. 

 Могућност шетње и упознавања. 



Основне карактеристике 

 Организација у више просторија (повезаних), 

 Музички/ забавни програм по потреби. 

 Сва јела и пића, сервирана на одговарајућим овалима, 

постављају се на свечано украшени сто (buffet), где се 

гости сами и по сопственој жељи услужују, 

 Услужно особље(конобари) служе јело и пиће са 

послужавника. 



Избор хране на коктел партију 

 Храна се сервира у залогајима, а према планираном 

броју кокзели се деле на: 

 А) једноставне- када се планира 10 залогаја по госту. 

 Б) проширене- када се планира од 10 до 20 залогаја 

по госту, 

 Ц) сложене- када се планира за 20 и више залогаја 

по госту. 

 На коктелима се послужују слане штанглице, пите, 

сукомеснати производи, сиреви, риба, комади меса 

сечени на коцку, свеже поврће, мињони итд.  Јела од 

меса се слиже само на вечерњим коктелима 



Асортиман понуде 

 Јела се могу поделити у три скупине: 

 Топла- округлце од меса, медаљони на жару, 
ћевапчићи,пирошке, похована пилећа прса, поховани 
рибљи филети, пржене гилице, пржени ражњићи. 

 Хладна- послужују се у облику најразноврснијих малих 
отворених сендвича( шунка, пршута, паштета итд). 

 Слатка јела- различити мињони, торте, канелони, 
колачићи од марципана, савијаче и друге всте колача 
које се могу држати у руци на тањирићу, јер гости храну 
и пиће конзумирају стојећи. 

 Апетисани- печени бадем, печени лешник, пистаћи, 
кикирики, чипс, индијски орах,  хладно жу-жу коктел 
пецива. 

 Маслине и друго воће- маслинке пуњене бадемом, 
маслинке пуњене поврћем, маслинке пуњене 
лешником, маслинке пуњене кикирикијем, црне 
маслинке, суве шљиве пуњене бадемом, роловане 
суве шљиве роловане у сланини. 



А Kolicina Б Kolicina 

Slani bademi 10 dag Topli sendvic sa 

sirom 

10 kom 

Pommes chips 10 dag Hrenovke u 

testu 

10 kom 

Prutici sa sirom 10 dag Pohvani skampi 30 dag 

Razan I 

canapes send 

20 dag Cevapcici 20 kom 

Mesne okruglice 10 dag Raznici 8 kom 

Punjeni svitak 

od sunke 

10 dag Topli sendvic sa 

hamburgerm 

5 kom 

Punjeni svitak 

od prsuta 

10 dag Przeni fileti od 

sardela 

40 kom 

Svitak od 

rostbifa 

5 dag Kamenice 30 kom 



Асортиман пића 

 Аперитив пића( сокови, битери, вермунти,ракије, сува 
пенушава вина, разне врсте коктела и слично). 

 

 Вина  

 

 

 Пиво ( домаће, страно). 

 

 Дижестиви ( француски коњак, слатки коктели, courvoisier. 



1 до 2 аперативна пића 5 до 10cl 

1 до 2 воћна сока 10 до 20cl 

1 до 2 вина 10 до 20cl 

1 до 2 чаше пива 20 до 40cl 

1 чаша минералне воде 15cl 

1  дигестив 5cl 

1 кафа( шалица) 5 до 10cl 



Организација коктел бифеа 



Понуде 

 
 Предлог менија 

 Предлог пића 

 Апетисана 

 Број особа 

 Датум и време пружања услуга 

 Цена наведених услуга 

 Назив угоститељског објекта са адресом, датумом 

састављења понуде, потпис. 



Уговор(елементи) 

 Назив привређача оброка 

 Име одговорне особе,телефон, врста услуге. 

 Назив ресторана или хотела ( у којој се организује догађај) 

 Датум и време одржавања 

 Тачан број званица. 



Радни налози  и начин организације и 

послуживање на коктел партију 

 Кухињи 

 Услужном особљу 

 Магацину 

 Другим потребним одељењима. 

 Конобари који су задузени за припрему  и послуживање 
коктел партија, руководи из одељења хране и пића( то је 
особа која је уговорила услуге са наручитељем), све мора 
бити припремљено док гости не стигну. 

 Свима је заједничко да гости не улазе у дворану, у којој се 
одржава пријем, дочекује домаћин позваних гостиј, сам, са 
супругп, или са неким од пословних сарадника. Након 
руковања и измене неколико речи с домаћином, госте 
дочекује један или два конбара с послужавницима 
аперитива.  



 Постоји  три начина услуживања: 

Први начин услуживања 

 

 у дворани за коктел  ставе се уза зид мањи помоћни 

столови с пепељарама, а понеки гост на њих може 

одложити празну чашу и тањир. 

 





Други начин услуживања 

 Јела величине залогаја слаже се у 

кухињи на платое и тањире и одлажу се 

на коктел бифеу, узимају јело и 

стављају на тањириће, те стојећи једу. 

Топла јела се једанко послужују као и 

хладна.  

 Током коктел партија гости се стално 

послужују пићима: најпре аперитивима, 

вином, пивом и соковима. Пића се могу 

нудити и за баром и дворани. 



Трећи начин услуживања 

У дворани могу бити два или више коктел бифеа. На један се 
стављају хладни, а на други топла јела. 

 Трећи сто је намњен пићима.постављена дворана за коктел 
парти: 

1) Столови за одлагање употребљеног и 

2)  столови за госте. 

У сваком начину услуживања се гости послужују сами храном и 
пићима, па је број конбара знатно смањен. Само уз сто а пиће је 
потребан  један или два конобара да помажу гостима да 
отварају боце пива и сокова, точе у чашу јака алхохолна пића, 
доносе потребно пиће, лед и односе употребљене чаше. 

Након завршенок коктел партија конобари морају 
употребњени инвентар однети на прање, у дворани све 
средити и тек онда почети друге планове. 



 

 

Хвала на пажњи! 

 

 


