


Због технолошко-техничког и економског 
напредка подиже се виши животни стандард, због 
тога храна и пиће не користи само за допуну 
енергије и самањење глади, него изискује нови 
начин пружања и припреме хране, јер људи желе да 
приуште себи задовољство и уживање.  



Да би се изашло у сусрет оваквом подухвату 
ствара се посебна делатност, ресторатерство, 
која у различитим угоститељским објектима 
пружа услуге хране, точење пића и напитака, као 
и разное врсте разоноде на посебан 
угоститељски начин.  

Појављује се ресоттран,  због свог начина 
пружања услуга може бити у оквиру неког 
објекта или засебно. Због високо сталезног дела 
народа отвара се нова врста високо 
категорисаног ресторана “Rotisserie” 

 





Rotisserie потиче од Француског језика и означава део 
кухињског блока у коме се припремају печења и пече 
месо на жару.   
Да би гостима дочарали храну и саму припему њихове 
одабране хране, најчешће тај кухињски блок се налаз у 
сали, одлика је један део прпреме јела на роштиљу, други 
део је доготовљавање пред гостом.  
Амбијент ресторана је стручно уређен, да гостима узима 
дах и вапе да се врате поново и узивају у његовом изгледу 
и наравно укусу саме хране. 



Кухиња је јако префињена и интернационалана,  
спремају је врсни кулинари. Специјалитети су јела 
од дивљачи, перади, риба и мекушаца.  

Такође се и не изоставља сам сервис особља и 
послуживање, јер је услуга на висом нивоу 
церемонијалности, што је и карактеристика овог 
типа ресторана. Тако је битно напоменути да 
клијенти који долазе није из нижих и средњих 
сталежа, него из сфере видоког сталежа банкара и 
бизнисмена и инвеститора. Њихово старосно доба 
је од 40 до 60 година. 





Због свог високог квалитета обично се налази у 
оквиру хотела високе категорије. Због гостију који 
долазе велкиа пажња се придаје на комфору госта. 
Комфорт се сестоји од различитих елемената и 
деле се на: психичке и физичке елементе комфора. 
Услови за пријатан боравак су микро клима air 
contition уређајима, тако да мирис хране не буде у 
просторији због циркулације вазуха.  



Прати се и осветљење природно и вештачко.  

Микро локација је битна због изгледа ресторана 
јер од тога зависи да ли ће ресторан имати доста 
стаклених провршина због уласка спољне 
светлости.  

Ако ставимо вештачко светло није пожељно да 
буде тик изнад стола него дискретно и 
замаскирано.  

Лустери, слике, скулптуре и цветни аранжмани 
су декоративни део. 

 



Зеленилу и цвећу се придаје велика пажња, тако да 
уз одређену светлост имају одличан визуелни 
ефекат за госта. 

Столови и столице један од најважнијих ставки за 
комфорт госта, стилистима праве велики проблем 
због велике складности између ентеријера и 
екстеријера. Капацитет је од 80-120 места, тако да 
сам размештај и организација простора се морају 
функционално уклопити и омогућавати захтеве 
везане за послуживање.  



Зато се праве столови за једну, две, три и више 
особа, столови су стандарни као и у класично 
ресторану, столице су као складна целина 
столова. 

Организација стола је таква да гост има 
аутономију стола, што значи да је издвојен а 
опет има преглед шта се догађа око њега. То се 
решава декоративним жардињерама за 
ресторан, сепареима, ложама, преградама, 
огледалима,... 

 





Да би ресторан одговорио свим жељама гостију 
мора бити опремљен одговарајућом опремом, 
уређајима и инвентаром. За ову врсту ресторана 
постоји посебан кухињски блок који се налази у 
сали. Зато што се налази у сали мора бити 
одговарајуће уређени да задовољи госте визуелно, 
и да гост једва чека у ужитку у храни. У том блоку 
се налазе витрине у којима су изложени већи или 
мањи комади меса, рибе, сирева, воћа и поврћа 
лепо аранжирани.  



Да би се сваком госту одговорило на жељу 
располаже се разним врстама гиридона и колица 
за сервирање: хладних предјела, печења (са даском 
за сервирање), салати (са посудама за зачине и 
дресинг салате), сирева, посластица, фламбираних 
јела,...  
Сврха ових колица је да гост има визуелни приказ 
понуде јела без гледања у јеловник, такође 
посматра церемонијални приказ припреме јела.  

 



За овакву врсту ресторана постоји посебна 
врста инвентара као што су рибљи прибор, 
прибор за шкољке, прибор за ракове, стек 
прибор,...  

Такође се поседују посебно украшени тањири са 
разним дезенима и гравурама који се уклапају 
естетски у ресторан. 

 






