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Amikor megérkeztünk bemutatták a helyet, a kollégákat, akik nagyon szimpatikusak voltak. Első
munkanapon 8-ra kellett lemennem. Ezt még munkaruha nélkül csináltam. Elő kellett készítenem a
teraszt, ami az étterem előtt volt. Ez annyiból állt, hogy letöröltem az asztalokat, megterítettem,
felsöpörtem és meglocsoltam a virágokat. A terasszal kb. 45-60 perc alatt végeztem. Ezután mentem
hátra a sörkertbe, ami az étterem mögött található. A sörkertben ugyan ez volt a teendőm. Miután ezzel
végeztem, utána áttöröltem az étlapokat, megterítettem a reggelihez és aztán mentem fel a szobámba. A
szoba tiszta volt, nem volt vele semmi baj, volt kettő darab emeletes ágy, illetve kettő szekrény. Egy
asztal volt még és egy kanapé. Egy órakor mentem le dolgozni akkor már rendes munkaruhában. A
munkaruha úgy nézett hogy, egy full fekete edőcipő, fekete vászonnadrág, fekete galléros póló és egy
kötény amit az étteremtől kaptunk. Egytől-háromig dolgoztam. Ekkor volt általában a legtöbb vendég.
Elmondták az asztalok számait is, amik nagyon könnyen megtanulhatóak voltak. Először csak tálcán
vittem az italokat. Később megtanították hogyan kell rendesen csapolni. Háromnegyed három fele
lehetett a konyháról a szakácsoktól rendelni magadnak ebédet. Az étlapról lehetett magadnak ebédet
választani. Miután végeztem az ebéddel utána felmentem a szobába pihenni egészen hat óráig. Hat
órától kezdődött a következő "műszak".Ilyenkor is elég sok ember ült be az étterembe. Van aki csak egy
italra, van aki vacsorára. Az első két hónapban ilyen kilenc, fél tíz között zárták be a konyhát. Utána már
nem adtak ki ételt, csak desszertet. Ezután ki kellett takarítani a pultot. Eleinte ezt csináltam én. A másik
pultos pedig feltöltötte a hűtőt, a söröshordókat elrendezte a nagyhűtőben. Később cseréltünk. Ezzel kb.
olyan kilenc-tíz között végeztünk. Utána pedig pihenés/alvás. Másnap ugyanez előröl. A személyzet elég
változatos volt. A pincérek közül volt egy idősebb osztrák férfi, egy román nő, egy szlovák nő és volt egy
magyar srác még. Meg volt a pultos, aki pakisztáni volt. Vele nagyon jól el lehetett beszélgetni. A
konyhán csak magyarok voltak. A főnök bajor származású volt, a felesége viszont magyar. Minden hét
hétfőn és pénteken hozott a főnök asszony árut, amit segítenünk kellett kipakolni és elrakni. Minden
szerdán jött az árufeltöltős kocsi, ami elég sok cuccot hozott. Ez kb. egy órát vett igénybe. Az első két
hónapban minden csütörtökön zárva volt az étterem. Az utolsó hónapban szerdán se nyitott ki. Az első
két hónap nagyon pörgősen telt el. Viszont az utolsó hónap kevésbé, mert akkor már kevesebb ember
jött be az étterembe, mivel hideg volt. Nagyon sok új dolgot tanítottak nekem. A programra a
tapasztalatszerzés és nyelvfejlesztés miatt jelentkeztem.

Összességében nagyon élveztem, nagyon szép volt a táj, kedvesek voltak az emberek. Ha valamit nem
tudtál akkor segítettek!

