
KJØKKEN - LUNSJVAKT

OPPMØTE: Vikedal Bygdahus, v/kjøkkenet.
KONTAKTPERSON: Mari Aalmo, tlf. 977 94 555

Lunsjen startar kl. 13:00. Harald Jakobsen stiller opp som festivalkokk
og står for menyen. Han vil fortella deg kva han treng hjelp til for sjølve
matlaginga. Ta kontakt med Mari når du kjem.

Samstundes som du fekk denne instruksen fekk du også tilsendt eit
passord på SMS som du kan bruka til å henta billetten din på
www.ticketmaster.no . Me gjer merksam på at dersom du hentar ut
billetten og ikkje møter opp på vakta di, blir du plikta til å betala verdien
av billetten, og blir tilsendt ein faktura. Dersom du har tent inn eit
heildagspass, kan du betala eit mellomlegg på 700,- for å få eit festivalpass.
Dette kan du gjera på festivalkontoret.

Lunsjen består av:
● Vegetarrett
● Ikkje-vegetarrett

Lunsjen blir servert som buffet på langbord ute i matsalen, der
gjestene forsyner seg sjølve.

Oppgåver:

● Hjelpa frukostvaktene med å rydda etter frukosten
● Laga til lunsj, etter instruks frå kokken Harald
● Setta fram brus, øl og vatn på mugge i kjøleskapet i matsalen. Dette

bør vera tilgjengeleg frå lunsj (13:00) og utover. (NB! Ikkje ta drikke
merka med “artistvert” frå kjøla)

● På ei av trallene kan ein laga til ein «hivestasjon» som gjestene kan
hiva avfall og setja frå seg mat og skitne asjettar på

● Pynt og bruk det de finn i baren av serviettar, lys osv :)
● Vask opp undervegs
● Sørg for at det alltid er te og kaffi framme på langbordet i matsalen.
● Siste del av vakta skal brukast til å bistå til å laga til middagen, etter

instruks frå kokken Harald. Middagen startar 17:00.

Et lenge og vel lunsjen de har laga i stand, og kos dykk på vakta! :)
Tusen takk for hjelpa!! :)

http://www.ticketmaster.no

