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KUVER ÇEŞİTLERİ 

Kuver Açma 

Ekmek tabağı ve bazen servis tabağı, çatal, kaşık, bıçak 
takımları, özel yemek takımları, bardaklar, menaj 
takımları, peçetelerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde, her 
konuk için hazırlanmış şekline “ kuver ” denir. 

Kuver Açmada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

 Kuver düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. 

 Her kuver için belirli bir alan ayrılmalıdır. 

 Kuver yerleştirme sistemli bir şekilde yapılmalıdır. 

 Kuver açmada bir problem olmaması için gerekiyorsa bir 
örnek kuver hazırlanmalıdır. 



A’LA CARTE KUVERİ 

A’la carte, Fransızca bir kelime olup kart usulü, 
karta göre anlamına gelir.  A’la carte servisi de 
karta göre servis anlamına gelmekte, buna basit 
kuver de denilmektedir. 

Bu kuverde bulunan malzemeler; 

 Multon ve masa örtüsü, 

 Servis tabağı ve peçete ( veya yalnız peçete ), 

 Büyük çatal ve bıçak, 

 Ekmek tabağı ve tereyağı bıçağı, 

 Su ve şarap bardağı, 

 Menaj ve vazo. 





TABLE D’HOTE KUVERİ 

Table d’hote kuveri günün belli saatlerinde bir grup 
konuğa yapılan servistir. Table d’hote ev sahibinin masası 
anlamındadır. Servis edilecek yemek önceden belli olduğu 
için kuver ona göre hazırlanır. 

Servis başladığı zaman görevliler, sadece yemek ve içki 
servisiyle uğraşırlar. Kuver hazırlamak için zaman 
kaybetmezler. 

Bu kuverde bulunan malzemeler; 

 Multon ve masa örtüsü, 

 Kuver tabağı ve peçete (veya peçete), 

 Yemeğe uygun takım (çatal, bıçak ve kaşıklar), 

 Su bardağı, 

 Ekmek tabağı, 

 Menaj ve vazo. 





ZİYAFET / BANKET KUVERİ 

 Günümüzde konaklama işletmeleri sadece kendi konuklarına 
yatak ve yemek veren işletmeler olmaktan çıkmıştır. Geniş 
balo, çay, toplantı ve konferans salonlarıyla herkese hitap 
eden işletmeler haline gelmişlerdir. 

 Ziyafetler otele fazla gelir getiren faaliyetlerdir. Çünkü belli 
bir alana, diğer servis yerlerine kıyasla daha fazla konuk 
almak mümkündür. Böylece birim alandan en iyi faydalanma 
imkânı doğar.  

 Ziyafet oteldeki a’la carte yemeklere göre daha ekonomiktir.  
Ziyafetlerde personelden tasarruf edilir. Bir garson ziyafette 
a’la carte servisine kıyasla daha fazla konuğa hizmet edebilir. 

 Servis malzemeleri daha basit ve pratiktir. 

 Satın almada bazı avantajları vardır. Önceden alınmış bir 
siparişe göre lüzumlu alınır ve alınan her şey kullanılıp 
değerlendirilir. 





BÜFE KUVERİ 

 Büfe usulü servis, protokol toplantılarında, 

defile kutlama günleri, jübileler, özel tanışma ve 

tanıtma toplantıları, kalabalık grupların 

ağırlanması için düzenlenen toplantılar için son 

derece uygundur.  

 Konuklara rahat hareket olanağı sağlar. 

 Ayakta verilen büfe servislerinde birim 

alanlarında daha fazla konuğa yemek verilebilir.  

 Az sayıda görevli ile büyük gruplara yemek 

verme imkânı sağlar. 





BÜFE ÇEŞİTLERİ 

 Büfe servisi İsveç’ten diğer ülkelere yayılmıştır. 
İsveç iklim olarak soğuk, coğrafi olarak da bir 
deniz ülkesi olduğu için, soğuk büfe usulü 
serviste, soğuk balık çeşitleri diğer yemeklere 
hâkimdir. 

 Gala Büfesi, 

 Brunch Büfesi, 

 Kahvaltı Büfesi, 

 Ordövr Büfesi, 

 Dessert Büfesi, 

 Gösteri Büfesi. 



SERVİS USULLERİ 

SERVİS USULLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Yemek yeme ve servis usulleri, ülkelerin tarih boyunca yaşadıkları coğrafi 
bölgeler, çevre, din ve kültür v.b özelliklere göre şekillenmiştir.  

 

Bazı ülkelerde çok kullanılıp yaygınlaşmış ve uluslararası düzeye ulaşmış 
servis usulleri o ülkelerce sahiplenilmiş ve dünyaca kabul edilerek geniş 
bir uygulama alanı bulmuştur. 

 

Servis Usullerinin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

 İşletme seçmiş olduğu servis usulleri doğrultusunda servisi 
gerçekleştirmelidir. 

 İşletme servis usullerini seçerken, işletmenin çeşidini, gelen konuğun 
özelliklerini, masalardaki müşteri devir sayısını, sunulan mönü çeşidini, 
verilecek yemeğin fiyatını, işletmenin bulunduğu yöreyi, personelin 
bilgisini, mevcut servis araç ve gereçlerini dikkate almalıdır. 



MASA SERVİSİ 

Yiyecek ve içeceklerin servis görevlisi tarafından tabak, 
tepsi veya servis arabaları ile konuğun oturduğu 
masaya kadar getirilip, boşlarının yine servis görevlisi 
tarafından kaldırıldığı bir servis çeşididir. 

MASADA YAPILAN SERVİS USULLERİ 

 Fransız Servisi 

 İngiliz Servisi 

 Amerikan Servisi 

 Gueridon Servisi 

 Rus Servisi 

 Tabak Servisi 

 Türk Usulü Servis 



FRANSIZ SERVİSİ 

Konuğun solundan sunulan tepsi veya fayansta bulunan yiyeceği servis takımları ile 
kendisinin almasıdır. Konuk Fransız servisini bilmiyorsa servis görevlisi konuğa 
yardımcı olmalıdır. 

 

 Fransız Servisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

 Tepsi veya fayansa içindeki yemek çeşit ve özelliklerine göre yeterli sayıda çatal, 
kaşık ve servis takımları konulmalıdır. 

 Masadaki servis sırasına dikkat edilerek konuğun solundan uygun şekilde 
yaklaşılmalıdır. 

 Tepsi veya fayans konuğun yemeği dökmeden kendi tabağına aktarabileceği bir 
pozisyonda tutulmalıdır. 

 Konuk, yemek, garnitür ve sosları aldıktan sonra servis görevlisi emniyetli bir 
şekilde geri çekilmelidir. 

 Diğer konuğa geçerken servis takımları düzeltilmelidir. 

 Sıradaki ikinci konuğa, son olarak ev sahibine servis yapılmalıdır. 

 



İNGİLİZ SERVİSİ 

 Fransız servisinde olduğu gibi yiyeceklerin tepside getirilip, 
servis görevlisi tarafından konuğun solundan servis 
edilmesidir. Ziyafetlerde çok tercih edilen servis usulüdür. 

İngiliz Servisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

 Tepsi veya fayanstaki yemeklerin çeşidine göre yanlarına 
çatal ve kaşık takımları konulmalıdır. 

 Tepsi veya fayans sol ele alınarak masaya götürülmelidir. 

 Masadaki servis sırasına dikkat edilerek, servis edilecek 
konuğun solundan yaklaşılmalıdır. 

 Servis görevlisi, tepsi veya fayanstaki yemeği konuğun 
tabağına aktarabileceği bir pozisyonda tutmalıdır. 

 Çatal ve kaşık maşa gibi tutularak yemekler konuğun 
tabağına dökülmeden aktarılmalıdır. 

 Servis görevlisi, yemek aktarımından sonra çatal ve kaşıkları 
düzgün bir şekilde yerlerine koyup geri çekilmelidir. 

 Sıradaki ikinci konuğa, en son olarak ta ev sahibine aynı 
şekilde servis yapmalıdır. 



GUERIDON SERVİSİ 
 Yiyeceğin konuk önünde porsiyonlanarak veya hazırlanarak servis 

edilmesidir. 

 Yiyecekler servis arabası, tepsi veya fayans üzerinde getirilir ve konuğa 
takdim edildikten sonra masa kenarındaki servis sehpasına konulur. 

 Servis konuğun sağından yapılabileceği gibi sol tarafından da 
yapılabilmektedir. Bu nedenle Gueridon servis kimilerince Rus, 
kimilerince İngiliz servisine benzetilmektedir. 

Gueridon Servisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

 Tepsi veya fayansta hazırlanan yemek masaya getirilmelidir. 

 Konuklara takdim edilirken servis için onay alınmalıdır. 

 Yiyecek çiğ ise pişirilerek hazırlanmalı, pişmiş ise gerekli porsiyonlama 
ve tabak düzenlemesi yapılmalıdır. 

 Konukların sağından tabaklara maşa ile servis edilmelidir. 



RUS SERVİSİ 
 Yiyeceğin porsiyonlanıp tepsi veya fayanslarda hazırlanarak 

masanın ortasına yerleştirilmesidir. 

 Servis tabaklarına porsiyonlanmış olarak konmuş yiyeceklerin 
Fransız servisine benzer şekilde konuğa sunulmasına da Rus 
servisi diyenler vardır. 

Rus Servisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

 Yemekler porsiyonlanmış ve yeniden düzenlenmiş olarak tepsi 
veya fayanslarda salona getirilmelidir. 

 Masaya bırakılıp konuğun rahat bir şekilde alması sağlanmalıdır. 

 Gerektiğinde servis görevlisi servise yardımcı olmalıdır. 



AMERİKAN SERVİSİ 
 Birer porsiyon halinde tabağa hazırlanan yiyeceğin konuğun sol tarafından servis 

edilmesine “ Amerikan servisi ” denir.  

 Tabaklar mutfakta hazırlandığı için servis görevlisinin sunumunu kolaylaştırır.  

 Tabaklar, işletmenin standartlarına göre açık ve özel kaplarla kapatılarak servis edilir. 

Amerikan Servisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

 Tabaklar, tepsi üzerinde veya daha önce öğretildiği gibi sol ele iki, üç tabak gerekli ise 
sağ ele de bir tabak alarak salona getirilmelidir. 

 Tabaklar tepsi ile getiriliyor ise tepsiyi servanta bıraktıktan sonra servis görevlisi 
tabakları ele alıp, konuğun masasına götürmelidir. 

 Servis sırasına göre konuğun solundan uygun şekilde yaklaşılmalıdır. 

 Tabaklar sağ elle, konuğun sağından masaya konulup aynı yönden kaldırılmalıdır. 

 İçkiler sağdan servis edilmeli ve boşlar aynı şekilde sağdan alınmalıdır. 

 Uygun bir şekilde geri çekilerek ikinci konuğa ve en sonda ev sahibine aynı şekilde 
servis yapılmalıdır. 



TABAK SERVİSİ 

 Birer porsiyon halinde tabağa hazırlanan yiyeceğin 
konuğun sağ tarafından servis edilmesidir. 

Tabak Servisinde Dikkat Edilmesi Gereken 
Noktalar; 

 Tabaklara konmuş yemekler tepsi üzerinde veya daha 
önce öğretildiği gibi sol ele iki, üç tabak gerekli ise sağ 
ele de bir tabak alarak salona getirilmelidir. 

 Tabaklar tepsi ile getiriliyor ise tepsiyi, servanta 
bıraktıktan sonra servis görevlisi tabakları ele alıp, 
konuğun masasına götürmelidir. 

 Servis sırasına göre konuğun sağından uygun şekilde 
yaklaşılmalıdır. 

 Tabaklar sağ elle, konuğun sağından masaya konulup aynı 
yönden kaldırılmalıdır. 

 Uygun bir şekilde geri çekilerek ikinci konuğa ve en 
sonda ev sahibine aynı şekilde servis yapılmalıdır. 



TÜRK USULÜ SERVİS 

  Soğuk mezelerin tepsi veya servis arabasıyla 
masaya getirilip, konuğun takdimine 
sunulduktan sonra seçilen mezelerin masaya 
konulmasıdır. 

 Konuklar masadaki tabaklardan kendi 
tabaklarına alırlar. Konuk isterse servis 
görevlisi yardımcı olmalıdır. 

Türk Usulü Serviste Dikkat Edilmesi 
Gereken Noktalar; 

 Konukların önlerine soğuk tabak konulmalıdır. 

 Soğuk meze türü yemekleri tepsi veya servis 
arabasıyla mutfaktan getirilip konuğun 
takdimine sunulmalıdır. 

 Konuk onayladıktan sonra soğuk mezeler 
masaya konulmalıdır. 

 Sırası geldiğinde masada soğuk yemekler olsa 
da sıcak yemeğin servisi yapılmalıdır. 



BÜFE SERVİSİ 

 
Yemeklerin yan yana dizilmiş masalar üzerinde sergilendiği, konuk 

tarafından seçildikten sonra alınıp masaya götürüldüğü veya servis 
görevlisi tarafından masaya getirildiği ve boşların toplandığı bir 
servis usulüdür. 

Büfe Servisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; 

 Büfenin başında tabak, servis takımları, ekmek ve peçete 
bulunmalıdır. 

 Aynı tür ve renkteki yiyecekler uygun aralıklarla konulmalıdır. 

 Büfenin ortasına gösterişli süs, çiçek vb. konulmalıdır. 

 Salata sosları salataların yanına, yemekle verilecek sos ve 
garnitürler de yemeğin yanına veya önüne uygun bir şekilde 
konulmalıdır. 

 Küçük servis kapları öne büyük kaplar arkaya konulmalıdır. 

 Dekorasyon malzemeleri büfenin arkasına doğru yemekleri 
kapatmayacak ve servisi aksatmayacak şekilde konulmalıdır. 



SELF SERVİS 

  Konuğun yemeğini bir 
tezgâhtan tepsilere 
konulmuş olarak veya 
tabaklara konulmuş 
yemekleri tepsisi 
üzerine alarak masasına 
götürdüğü ve boşlarının 
servis elemanı 
tarafından veya kendisi 
tarafından kaldırıldığı bir 
servis usulüdür. 



TEŞEKKÜRLER 


