Napi beszámoló

nov. 7 Péntek

utazás
egyszerűen egy pihenővel , viszonylag gyorsan kiértünk. kicsit kényelmetlen. . szét ment a bőrönd de
megoldottuk.

szálás:
kedves volt a fogadtatás. szűkös a hely de a lényeg hogy elférünk.
mai program :
város nézés . operát megnéztük , parlamentet, császári palotát. metróztunk villamosoztunk

november 8
utazás: munkanem tudták egészen érdekes volt mivel akik kísértek nem tudták pontosan merre kell
menni. vissza fele már egész jó volt. könnyen oda lehet találni.
első munka nap : kedves fogadtatás mindenki magyar . Nagyon segítőkész mindenki . Nagyon jo a
társaság . Első nap nagyon sokan voltak a pincéreknek segítettem ételeket kivinni elhozni . tűz tánc
volt meg bohóc műsor. Nagy a pörgés . Vacsorát kaptunk egy 3 személyes tálat .

november 9
ma kirándulni mentünk megnéztük kahlenberg hegy neve Bécs fölötti 484 m . mese szép kilátó volt
belehetet látni egész Bécset. sétáltunk 14-16 km –t . a Hegyi Sándor tanár úr , Karolin és az Adri volt
még ott. nagyon jól szórakoztunk sok volt a látni való.

november 10
negyed 12 kor indultam odaértem nem volt semmi probléma.
Ma konyhán dolgoztam , fokhagymát pucoltam, salátát tisztítottam ,hagymát pucoltam, 220
tojásból csináltunk piskótát simát és kakaósat. utána bélszint pácoltunk . majd oldalas csomagoltam
ki. kaptam ebédet csirkemellet brokkolival du bari módra . mindenki nagyon kedves. tálakat
készítettünk elő .

november 11
ma is konyhán dolgoztam kacsát tisztítottam , baconel tekert csirkemellet , oldalast kentem ,
nyárs t is .

november 12
felkeltünk takarítottunk 3 órakor elmentünk a sör gyárba , végig jártuk az épületet elmondták hogy
készül miből készül a sör , árpát lehetet kóstolni . megmutatták a régi fahordókat amibe belehetett
menni  . A végén sört lehetett csapolni kóstolni 

november 13
ma pincér voltam, egy csoportot segítettem kiszolgálni 6 os tálakat 4 es tálakat vittünk desszertet,
takarítottunk rendet raktunk poharakat mosogattam . italokat adtam a pincérnek.

november 14
elmentem dolgozni pincérkedtem segitettem italokat tölteni kivinni , bútorokat tisztítottam 
november 16
ma elmentünk a Schönbrunn kastélyhoz 26 szobán végig mentünk meghallgattuk a történeteket,
felmentünk a Glorietthez , nagyon szép minden. egész nap el lehet ott lenni  este elmentünk a
Rathaus karácsonyi vásárába körbe nézni 
november 17
ma elmentek a tanárúrék .. elmentem dolgozni takaritottam, éttermet pakoltuk. butorokat kentük le
ápolóval. de rövid idő után haza kellet jönnöm mert rosszul lettem vettem be gyógyszereket.
november 18
ma itthon voltam takaritottunk, nem nagyon volt ma semmi pihiztünk vásárolgattunk penny
marketbe meg kisebb boltokba. nézelödtünk.
november 19
ma felkeltünk egy délelött készülődés volt elmentünk délután vásárolni plázáztunk ajándékokat
vettünk . este karácsonyi vásárba voltunk puncsot ittunk kis mikulás csizmás bögrébe. ez már a 4
vásár ahol voltunk mindegyik nagyon szép.
november 20
ma elmentem dolgozni nagyon jo a hangulat mint mindig takaritgatunk koreai csoportokat vártunk
ma is volt 3-4 szülinapi ünnepség az étteremben, sok tálat kellet kivinni meg deszeretet.

november 21
pincér voltam a munkahelyen ma is sok csoport volt felterítettünk előkészültünk italokat hordtam ki
meg 6 személyes tálakat sok desszertet somlói galuskát . segitettem leszedni az asztalokat ujra
letakarítani őket.
november 22 szombat
ismét pincér voltam , sok csoportot kellet kiszolgálni nagyon fárasztó volt tele volt az étterem . volt
ma hastáncos műsor is meg a cirkuszos tűzes is műsor is volt többször a vendégeknek nagyon
tetszett.
november 23 vasárnap
délelött mostunk kézzel. délután a pálinka múzeumba voltunk érdekes volt a pálinkákat mutatták be
melyik honan ered kisebb történetük volt meg liköröket mutatak be , kostolhatunk is , vásárolhatunk
is .
november 24
konyhán voltam több kiló hussal dolgoztunk pucoltuk szósszal kentünk sütötük . 2 zsák hagymát
pucoltam tálakat diszietttem , ebédet csináltunk gyros tálat ettünk ebédre.
november 25
ma is konyhán voltam szintén hussal dolgoztam karajjal kloffoltam , nyársakat csináltam hussal és
zöldséggel . ma krumplipürét is csináltam rántot hússal . tálakat diszitettünk desszertet készitettem.
Nov 26.
Díszítettük az éttermet eltartott egy darabig amég minden díszt felraktunk, utána asztalokat állítotuk
be esti csoportokra, felteritettünk törölgettünk a konyhába. haza jöttem be pakoltam a haza felé
útra.

