
VOLTIGENS LÖRDAGSCAFÉ 
 

Öppning och öppethållande   

 När du anländer till ridskolan hämtar du först kassaskrinet på kontoret. OBS! Du måste 

vara där senast halv nio för annars är kontoret stängt, men det öppnas igen om ca 10 

min. Där är säkert personal från kl 8:10 fram till kl  8:20. I kassaskrinet ligger förutom 

växel även tre nycklar. Två går till voltigeskåpen (det första och fjärde – räkna).  

Den tredje nyckeln är till skåpet under kyldisken: där finns läsk. Plocka fram olika sorter. 

 Starta kyldisken genom att trycka på den röda knappen (ovanpå kyldisken). 

 Sätt på kaffet, 8 mått, diska pumptermosen och fyll den med kaffet. Sätt på nytt kaffe.  

 Skär upp bullarna och kakorna. Bred halvorna och sätt på pålägg. Gör i ordning varma 

mackor så det bara är att sätta på dem när det kommer kunder.  Använd kaffefilter att 

lägga de varma mackorna i. Skriv namn på vem som har beställt mackan. Det är lättare 

att ropa ut namnet när mackan är klar. 

 

Stängning: vid 13.30, om det inte finns några nya kunder, kan du börja plocka ihop. 

 Töm soppåsar och lägg i den stora sopsäcken och kasta den i sopkärlet utomhus.  

 Stäng kyldisken och stoppa in allt i voltigeskåpen igen och lås. 

 Mat som är över kan läggas i kylen eller i frysen. Skriv på: Voltige. Om det finns bröd, ost 

och skinka över så gör i ordning varma mackor och frys in dem färdiga. 

 Lämna kassaskrinet till någon på kontoret. Det är inte alltid det finns någon på kontoret. 

Då får du gå och leta reda på någon i stallet som har nyckel in till kontoret. Där finns folk 

i stallet fram till kl. 16. 

Varor att ha med: 

 Köp 30 frallor eller baguetter, gärna ett litet grovt bröd (många vill ha grova mackor) (kan 

läggas i frysen om inte hela går åt) 

 Två liter mjölk  

 4 skivade långfranska 

 Smör, pålägg och ost  

 Kladdkakor (helst hembakta) och vispgrädde 

 Grönsaker, sallad till mackorna 

 Gärna något annat gott då det är roligt för kunderna om du hittar på olika grejor att sälja.   

 

Ersättning: Ta den summa du/ni lagt ut för varor ur kassan.  

Ridlärarna dricker kaffe gratis!    

LYCKA TILL! 


