Her er resultatet af

Kvalitetsvurdering 2013 - KLP1
Til alle, der har indleveret et spørgeskema, vil vi gerne sige tak for hjælpen
Antal besvarelser : 311 stk.
Samlet score : 47,13 point ud af 55 mulige = 85,7%
Gennemsnit: 4,24
Dette års score


1

☺

-

2

3

1. Madens smag

4,14

2. Menuens variation fra uge til uge

4,02

3. De enkelte retter er anrettet pænt og indbydende

4,32

4. Er fadene tilpas fyldte

4,36

5. Salatbar/råkostsortiment

4,04

6. Brødsortiment

4,18

7. Er skiltningen tilpas

4,23

8. Buffeten er ren og pæn

4,46

9. Er det muligt at sammensætte en sund frokost

4,57

10. Service

4,50

11. Generel tilfredshed

4,31

12. Spiselokalet er pænt og rent

4,37

13. Der er de rette omgivelser i spiselokalet
14. Logistikken/tilgængeligheden omkring buffeten er god

4,05
3,75

Positive tilkendegivelser
Meget imødekommende personale
I gør det rigtig godt, når man tager de mange spisende i betragtning
Supperne er rigtig gode og oksekødet er mørt og velsmagende
Indsatsområder
Tilberedning og udtryk samt smag i den varme fiskeret
Mere smag og krydderi i den varme mad
Gerne flere komponerede salater
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Her er resultatet af

Kvalitetsvurdering 2013 - KLP2
Til alle, der har indleveret et spørgeskema, vil vi gerne sige tak for hjælpen
Antal besvarelser : 223 stk.
Samlet score : 42,78 point ud af 55 mulige = 77,8%
Gennemsnit: 3,89



Dette års score

1

☺

-

2

3

1. Madens smag

3,58

2. Menuens variation fra uge til uge

3,62

3. De enkelte retter er anrettet pænt og indbydende

4,12

4. Er fadene tilpas fyldte

3,94

5. Salatbar/råkostsortiment

3,67

6. Brødsortiment

3,76

7. Er skiltningen tilpas

3,76

8. Buffeten er ren og pæn

4,23

9. Er det muligt at sammensætte en sund frokost

4,28
4,00

10. Service

3,82

11. Generel tilfredshed
12. Spiselokalet er pænt og rent

4,12

13. Der er de rette omgivelser i spiselokalet

3,95

14. Logistikken/tilgængeligheden omkring buffeten er god

3,59

Positive tilkendegivelser
Meget serviceminded personale
God service og fleksibilitet ved ”hovsa møder”
Dejligt med wipaway
Indsatsområder
Fokus på tilsmagning af den varme mad...der er for meget SALT i
Gerne flere krydderier i maden
Variation på salatbar...sammenhæng på tallerkenen
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