
 

  FUNCIONAMENT CANTINA 

Benvolguts/gudes, 

Després de tres mesos amb la Cantina en funcionament s’han pres una sèrie de 

mesures amb l’objectiu de: 

 Donar el millor servei i entregar els menjars amb el menor temps possible. 

 Organitzar el servei de cuina per l’elaboració dels menjars (entrepans, plats 

combinats, menús, etc.) 

 Facilitar la comunicació i el tracte entre el personal de la Cantina i les persones que 

atenem.  

Les mesures que facilitaran assolir aquests objectius són: 

 Servei d’entrepans:  

 Durant l’estona del pati el personal de la Cantina NO pot entrar a fer entrepans, 

ja que les dues persones estan a la barra per donar un servei ràpid.  

 Per això, és necessari encarregar els entrepans amb antelació. Sino 

s’encarreguen prèviament, el personal de la Cantina NOMÉS podrà oferir els 

entrepans del dia que estiguin fets i/o els pastissos del mostrador.  

 Hi ha dues cues: una per encarregar i pagar, i l’altre per recollir el menjar. 

 

 Servei de menús i plats combinats: 

 Els plats combinats i menús s’han de demanar sota encàrrec abans de les 12.00 

h. Els plats es preparen al dia i les cuineres necessiten tenir previsió i 

organització perquè després es puguin servir ràpid i sense incidències. 

 Els menús i plats combinats es pagaran en el moment que es fa l’encàrrec. NO a 

posteriori.  

 Es poden encarregar pastissos sencers i truites de patates sol·licitant-los amb 

dos dies d’antelació.  

 

 Mesures generals: 

 Pagar en el moment que es fa l’encàrrec, tant de menús com d’entrepans. NO 

es pot fiar. Si es paga el menjar en el moment que es fa l’encàrrec s’eviten 

malentesos.  

 Les begudes i menjars es serveixen a la barra.  

 S’agrairia la col·laboració en la recollida de gots, plats i safates portant-les a la 

barra.  

Estem a la vostra disposició per escoltar qualsevol suggeriment.  Podeu contactar amb 

Lidia o Margot a:  

E-mail: barberainserta@barberainserta.cat  

Mòbil: 644 39 41 22 
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