RESTAURANT LOVE

MENU

Restaurant Love Menun ainekset –
ajatukset ja ratkaisut, jotka ohjaavat
meitä kaikkia samaan yhteiseen suuntaan
– ovat meidän henkilökuntamme
omaa käsialaa. Yhteinen näkemys siitä,
mitä tavoittelemme, miten toimimme
ja millaisella fiiliksellä teemme yhdessä
töitä on tärkeää. Haluammehan,
että asiakkaamme kokevat meidät
ja tarjoamamme palvelut muista
ravintoloista erottuvalla tavalla. Menun
antimet ovat parhaimmillaan yhdessä
työkavereiden kanssa nautittuina.

Alkuun
Työkaveria ei jätetä!
Tuhti lähtökohta toimivaan arkeen – Luottamus

Keittiön tervehdys
Huumori on hyväksi – Kaikille

Pääruoat – Meidän näköinen työyhteisö
Klassikkoannoksemme – Toimiva työyhteisö
Aitoja makuja – Avoimuus
Jaettavaksi isoon nälkään – Arvostus ja kunnioitus
Jälkiruoka
Ollaan ihmisiä ihmisille!
Vuorovaikutus – Tätä saa nauttia läpi koko aterian!

Juomalista
Kehu, kiitä, kannusta & kehitä

Ravintolassamme ei tarjoilla:
Kiukuttelu, kyttääminen, selän takana puhuminen,
käskyttäminen ja pompottelu, ikävä asenne ja ilkeily,
tehtävien laiminlyönti.

Alkuun:

Työkaveria
ei jätetä
Tuhti lähtökohta toimivaan arkeen:
Luottamus
Luottamus koostuu yhteisestä vastuunjaosta, sovittujen
hommien hoitamisesta ja pelisilmästä, joka hoksaa
jeesata työkaveria, vaikka homma ei virallisesti omaan
työnkuvaan ihan kuuluisikaan. Luottamus ei tule pöytään
valmiina – se pitää rakentaa yhdessä, ja meidän jokaisen
omalla toiminnalla on väliä.

Juomasuositus:
Tärkeänä makuparina luottamukselle toimii empatia
– toisen asemaan asettumisen taito. Suosittelemme
avoimuutta silmienpyörittelyn ja tiuskimisen sijaan!

Keittiön tervehdys:

Huumori on
hyväksi –
kaikille
Huumori – herättää hyvän fiiliksen ja halun tehdä yhdessä.
Tämä kokonaisuus herättelee ja ylläpitää tekemisen
meininkiä. Pala huumoria kannattaa haukata usein ja
säännöllisesti: se luo yhteishenkeä ja auttaa jaksamaan.
Huumori ruokkii hyvää fiilistä, joka välittyy myös
asiakkaaseen. Tämä annos voi joskus olla aika ronskikin,
mutta se on aina kaikille maistuva; huumori on hauskaa
vain, kun nauramme toisen kanssa, emme toiselle.

Suosittelemme:
Töitä tehdään tosissaan, mutta ei totisena. Hommat
hoidetaan positiivinen pilke silmäkulmassa, mutta
tarvittavat asiat otetaan vakavasti. Iloa ja naurua on lupa
jakaa myös yhdessä asiakkaiden kanssa.

Pääruoat:

Meidän
näköinen
työyhteisö
Klassikkoannoksemme: Toimiva työyhteisö
Toimiva työyhteisö on listamme kivijalka. Se sisältää hyvää
johtamista ja kaikkien yhteen hiileen puhaltamista.
Hyvä yhteisö vaatii onnistuakseen kaikkien panosta.
Sen avulla jaksaa myös yllättävissä muutoksissa ja
kiireessä. Todellinen lohturuoka, joka tarjoaa tervettä
turvaa myös hankalissa asiakastilanteissa: olemme aina
puolellasi!

Aitoja makuja: Avoimuus
Avoimuuden annoksesta ei jää pahaa jälkimakua!
Hankalatkin asiat otetaan rakentavassa hengessä esiin
ja etsitään niihin yhdessä ratkaisuja. Annos kannattaa
jakaa koko porukan kesken – se maistuu etenkin silloin,
kun jokin tuntuu mättävän, kun vain muistamme muita
kunnioittavan asenteen asiaa pureskellessamme.

Jaettavaksi isoon nälkään:
Arvostus ja kunnioitus
Annos koostuu yhteisestä kunnioituksesta. Työkaverin
ammattitaitoa ja erilaisuutta arvostetaan – meillä jokainen
saa olla oma itsensä. Pääraaka-aineena on yhteinen tavoite:
onnistumiset tehdään yhdessä tiimin kanssa ja parhaiten
opimmekin porukalla. Arvostus ja kunnioitus pelaa myös
asiakkaiden kanssa: palvelemme kaikkia asiakkaita yhtä
loistavasti ja luomme merkityksellisiä kohtaamisia.

Suosittelemme:
Fiilikset ovat erinomaisia jaettavaksi, sillä jokaisen hyvä
olo säteilee koko porukkaan. Yhteisön yhteinen hyvä maku
hurmaa myös asiakkaat. Sillä juuri sinä ja sinun fiiliksesi
varmistavat, että asiakkaiden ravintolaelämys on täydellinen!

Jälkiruoka:

Ollaan ihmisiä
ihmisille
Vuorovaikutus – tätä saa nauttia läpi
koko aterian!
Herkullinen kokonaisuus, joka ei ole ällömakeaa
mielistelyä, vaan positiivista, reipasta yhdessä tekemistä
ja toimimista. Makua täydentää mahdollisuus käsitellä
myös vaikeita asioita. Työyhteisö kestää myös hankalien
asioiden käsittelyn, kun keskustelu on rakentavaa ja
kunnioittavaa. Toimiva vuorovaikutus auttaa saamaan
muutkin hommat maistumaan. Väärinymmärryksiltä
vältytään, kun viestintä pelaa, tieto kulkee ja yhteishenkeä
ylläpidetään. Vuorovaikutuksen mausteet jokainen valitsee
itse: Tunteita ei voi eikä tarvitse jättää pois, mutta on hyvä
miettiä, miten asiat sanoittaa – jokaisella on velvollisuus
auttaa toista oppimaan. Hyvä vuorovaikutus ilahduttaa
sekä työkavereita että asiakkaita.

Suosittelemme:
Hei, kiitos ja anteeksi ovat hyviä sanoja. Käytämme niitä
ahkerasti. Älä oleta, vaan kysy. Puhu suoraan, älä selän
takana. Huonosta päivästä voi kertoa työkavereille. Usein
se auttaa muita ymmärtämään, jos hymyily joskus tuntuu
haastavammalta – ja saattaa keventää myös omaa kuormaa.

Juomalista:

Kehu, kiitä,
kannusta &
kehitä
Hanasta: Tsemppiä talon tapaan
Reipas kokonaisuus, joka koostuu yhteisestä
kannustuksesta. Tsemppi rakentaa hyvää ilmapiiriä ja
innostunutta fiilistä. Se ilahduttaa työkaverin lisäksi myös
asiakasta. Sopii erinomaisesti jokapäiväiseksi siemailtavaksi
– niin kiireen keskelle kuin rauhallisempiin hetkiin.

Pirskahteleva palaute
Palautetta on syytä nauttia usein ja paljon – ja tarjoilla
muillekin. Kiittävää palautetta kannattaa jakaa
pienistäkin kivoista jutuista. Jos jossain on kehitettävää,
on reilua kertoa se työkaverille mukavalla tavalla ja auttaa
miettimään ratkaisuja yhdessä.

Suosittelemme:
Lisää saa ja kannattaa pyytää! Tsemppi ja palaute
sujuvoittavat arkea ja säännöllisesti nautittuna auttavat
onnistumaan ja oppimaan yhdessä.

Ravintoloissamme

ei tarjoilla
Kiukuttelu
Jokaisella on joskus huonoja päiviä, ja joskus väsyttää,
mutta pahaa oloa ei meillä pureta toisiin. Kiukuttelun
sijaan kerromme, mikä mättää. Jos asia liittyy töihin,
mietimme ratkaisua yhdessä. Jos muuhun elämään,
siitäkin voi puhua: miten työkaverit voisivat tukea tai
huomioida tilanteesi?

Kyttääminen
Jaamme vastuuta ja luotamme toisiimme. Luottamus
ansaitaan jokapäiväisessä tekemisessä. Kyttääminen ei
lisää luottamusta. Jos hommissa on huomautettavaa,
asiasta keskustellaan yhdessä ja ideoidaan, mitä jatkossa
toivottaisiin tehtävän toisin.

Selän takana puhuminen
Yksinkertaisesti: Emme puhu pahaa työkaverin selän
takana.

Käskyttäminen ja pompottelu
Hankalissakaan tilanteissa ja kiireessä emme sorru
käskyttämiseen ja pompotteluun. Pyydä, niin kuin
haluaisit sinulta pyydettävän. Pieni juttu, josta tulee
helposti joko hyvä tai huono fiilis.

Ikävä asenne ja ilkeily
Ilkeilyä emme hyväksy. Aina kaikkien kanssa ei tule yhtä
hyvin juttuun, mutta toimivaa työyhteisöä ei rakenneta
ilkeilyllä. Jos jostain kiikastaa, puhumme asiasta reilusti
ja suoraan. Ikävä asenne heijastuu myös asiakkaan
kokemukseen – hyväntuulisen ihmisen kanssa on helpompi
asioida. Jos tekee mieli sanoa ilkeästi, mieti, mistä se
johtuu ja miten tilannetta voisi parantaa. Joskus myös
kymmeneen laskeminen auttaa.

Tehtävien laiminlyönti
Sovituista hommista pidetään kiinni – ja pyydetään
apua tai kerrotaan, jos siihen ei pystytä. Meillä jokaisen
vastuulla on varmistaa, että työkaverin on mukava aloittaa
oma työvuoronsa: misat hoidetaan kunnolla, ja yhteisestä
siisteydestä vastaamme me kaikki. ”Joku muu hoitaa”
-ajattelu ei kuulu meidän ravintolaamme: jos et tiedä,
miten jokin homma hoidetaan, kysy.
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Riittävä
tulos

Restaurant Love Menun ainekset – ajatukset
ja ratkaisut, jotka ohjaavat meitä kaikkia
samaan yhteiseen suuntaan – ovat meidän
henkilökuntamme omaa käsialaa.

Me, sinä ja minä, teemme Restaurant Love Menun
tarjoiluista totta itsellemme ja asiakkaillemme
tarjoilemalla näitä ahkerasti toinen toisillemme.
Kiitos, että olet mukana isossa yhteisessä
raflaperheessämme ja isossa roolissa siinä,
että saamme Menun maistumaan.
Nautinnollisia, iloisia, yhteisiä hetkiä!

