
Опитування якості харчування для учнів



Яка твоя улюблена страва у шкільній їдальні?
Хліб, чай, булочка
Я не відвідую їдальню
Немає
Піца
Піца та солодка булочка
Незнаю
Сирники і коли видають сік садочок
Немає
Немає
Салат з капусти
Сирники і коли дають сік садочок
Картопля
Оладки
Гречка
Оладки
гречка з котлетою
Пюрешка
не ходжу у їдальню вже 5 років. Раніше любив млинці)
Ліптон
немає
В їдальню не ходжу
Чай
гречка
У їдальні не харчуюсь
Ніяка
Немає
Картопляне пюре
Немає
Рис
Макарони з котлетою



немає
немає
Не знаю
Не знаю
Немає,все дуже погано
Не знаю
Оладі
Оладки
колись харчувався, а зараз рідко буваю
Картопля, рибна котлета/куряче м'ясо, салат ( капуста, морква)
Борщ
Картопля
макарони
Піца
Немає
Картопля з котлетою
Мокарон з сиром
Макарони з сиром
борщ
Немає бо не смачно готують
Пюре з котлетою
Макарони
Картопля з котлетою
Макарони з котлетою
Пюре з котлетою і капустою
Миша в паніровці
Пюре та салат з квашеної капусти , цибулі та моркви.
Я не заручуюся в їдальні тому що 15 хвилин перерви не вистачає
нажаль не можу відповісти на це питання, оскільки останній раз я харчувався у їдальні на
продовженій групі у 3 класі.
не харчуюсь у їдальні
В їдальню не ходжу
Чай
я там не їм
Немає
не харчуюся
Картопля пюре з котлетою
Хліб
нема
Макарони
Вареники,картопля якщо тепла з огірками
немає
Пюре з катлетою
Оладки
Картопля пюре
Гречка з мясом



Макарони з Сосискою
пюре і рибна котлета
Гречка з сосискою
Оладки
Немає
Макарони
Картопля з котлетою.
Макарони
Картопля пюре, гречка
Ватрушки
Я майже не їм у їдальні тому незнаю
Картопля пюре з буряком
Сирники з повидлов, або оладки
Вода, вареники( які деколи є), картопля, макарони, гречка.
Бульба з буряком та підливкою
Ніяка, все не смачно
Картопля з котлетою
Макарони зі сиром
Зараз я не харчуюся в шкільній їдальні
Сирники з повидлом
круасан зі згущеним молоком
Оладки
Макарони
Немає улюбленої страви.
Пока що немає але я б хотів щоб там були салати з таких овочів як помідор,огірок ,сплата і всі свіжі
овочі.
Сирники
хліб
Картопля
не харчуюся
все добре, котлета не смачна (
У молодшій школі була картопля
Котлети з макаронами або гречкою.
Котлета
Круасан в кафе
Дуже рідко там харчуюсь
немає
Картопля
Картопля пюре з котлетою із бурячком
Не харчуюся в їдальні
Гречка з сосискою і бурячком
Нічого
Немає
Я не ходжу у їдальню, але якщо говорити про буфет, то це піцца
Її нема
Ніяка



Її немає
Сирнийчки дуже смачні найкращі
Макарони з сиром
Макарони з сиром
Макарони
Картопля
Гречка
Немає
Піца
Пюре
Оладки
Макарони
Ніяка
Булочка з абрикосом
Сирники
У шкільній їдальні немає улюбленої страви.
Немає, не користуюсь їдальнею
Не знаю
Картопля
Млинці
Картопля
Картопля з бур'яком та чай
гречаний суп, рибна котлета,гречка, ( теплий ) не холодний чай
Пюре
макарони
Макарони
немає такої
Гречка
Оладки
Макарони
Картопля п'юре з квашеними огірками
Бульба
Сирники
Картопляне п‘юре
Пюре з котлетою
Оладки
Картопля з котлетою
Макарони з сиром,салатом і котлетою
Борщ
Картопля з квашеними огірками
Картопля з квашеними огірками
круасан
п'юре,катлета
Не харчуюся у шкільній їдальні
булочка з сосискою та чай



Картопля з сосискою
Її немає
Я не харчуюсь у їдальні
Каша пшенична з квашеними огірками
Немає улюблених страв у шкільній їдальні
піца
Ніяка
Жодної
Картопля з капустою
Млинці, над ними хоча б трохи старались
Ніяка
Макарони з котлетою
пюре з котлетою
нас туди не пускають
Майже все подобається
Вареники
Оладки, макарони з сиром
хліб
Ніяка
Гречка з котлетою
Нема
Макарони з сиром і картопля
сирники
Немає
Макарони зі сиром
Немає
Круасан
Круасани
Круасан
Круасан
Чай,круасан
Сирники
Сирники
Картопля з котлетою
Картопля з сосискою
Круасан
Не харчуюсь в їдальні
Ніколи не їли в шкільній їдальні
Круасани
картопля
Круасани
Гречка з сосискою та огірками
Сирники
немає
Макарони



Макарони
Макарони
Оладії
Картопляне пюре і чай
Круасан який можна купити)
Немає
Картопляне пюре з гарніром
Пюре з котлетою

Якими стравами ви б хотіли урізноманітнити меню шкільної їдальні?
Печиво різноманітне
Булочками
Фаст-фудом
Хочу назад соски в тісті, пончики і ше колу
Незнаю
Мені і так подобається
Яблучний пиріг і вишневий компот
Плов
Плов
картопля фрі
Яблучний пиріг і яблучний компот
Смачні страви
Тістечка, домашня випічка
Плов
Піца, круасани
Тепла піца
Мостиський пиріг
Піца нормальна не з котлетами лопстер
менш жирними, більшу кількість фруктів і овочів
Сендвічі
бургер
Не можу дати відповідь
Я не знаю.Я туда не ходжу
Бургер
дируни
Картопля по селянськи
Варенники
Клабенс
Налисники
плов,салати,капучіно,солянка,відбивні з курки
плов,салати,капучіно,солянку,відбивні з курки,
Не знаю
Картопля фрі, нагеци



Хотілося би відвврного м'яса, м'ясо має бути належної якості відмінити в меню піцу вона шкодить
організму
Незнаю
Піца
Налисники з сиром, курка
пляцки з тертої бульби
Сирна запіканка
Котлети по київки. Овочевий суп.кпртопля по селянськи
Піца
відварне м‘ясо, фрукти, солодощі
Їжа з Макдональдсу
Ніякими
Картоплею фрі,бургерами,салатами,піцою
Піци ,салати
Білий сир зі сметаною та цукром або варенням
піца , пельмені , хот-дог
печена картопля, манна каша, налисники з повидлом
Шаверма,сітро, Живчик.
Пельмені
Картоплю фрі, піца, бургери
Супи та суші
Супи
Пельмені макдональтс
Не знаю якими саме стравами,але можливо додати те , що є незвичайним й смачним для кожного
учня.
Без різниці, і так добре)
Незнаю
меню може залишатися таким ж, можна поравити рецепт і професійність)
сучасними і смачними
Не харчуюсь у їдальні
Піца,ще інші чаї,будь ласка
піца
Суші
Лобстери,стейки,фрукти
Салати, соки, більше вибору гарніру
Запечена риба
більше круп і салітів , сендвічі
Піца, чізбургери
Незнаю
не знаю
Пельмені
Налисники з сиром
Бургери
Спагеті з відбивною
Вареники, пельмені
Млинці.



Різними
Пельмені
Бургери фрукти наприклад банани мандарини
Пюре
Пасту, бургери,
Салати,м'ясні вироби
Я б хотіла пельмені, картопля фрі
Вареники
Паста
Сендвічі з сиром,докторська ковбаска,кетчуп.
Борш(був але зник), пельмені, вареники з картоплею, раз(два) на тиждень картоплю фрі(фаст-фуд)
Незнаю, я все люблю
Зифір, канапки
Щоб було смачно
Все і так різноманітно
Крученими з курячого філе, яєшню , млинці, фрукти
Сучасними
Омлет, смажена картопля, млинці
картопля фрі :)
Бургери
Панкейки
Смачними і теплими.
Плов,бургери,бульйон,салати з овочами, стейки
Оладки
Паста карбонара,фрітатта з лобстером і ікрою,пельмені з мраморним м‘ясом,
Фатфуд
незнаю
Борщ і варенники!
Піца, омлет з овочами, рис з овочами, бельгійські вафлі, млинці з корицею
Піца,картопля фрі,бургер
Варениками
Нормальна піца з соусом і більше начинки а то цю піцу , що продають суха без соусу і дуже
розвалюється
Не ходжу в їдальню
більше видів салатів; фастфуд (сендвічі, бургери..)
Булочками
Салат Цезар
З корисної їжі
Я не знаю, неможу об‘єктивно відповісти,тому що не харчуюсь у їдальні.
Рис з кабачком
Макарони не розварені
Щось безплатне(вода,хот дог)
Вареники, хінкалі, різні шоколадні батончики
Суши
Смачними і корисними
Піца, випічка



Бургери і картопля по-селянськи
Кускус, печеня, більше салатів
Нагетси
Курка
Десерти
Борщ
Відбивні, сосиска в тісті.
Батончики
Нічим
Салати ,сочки
Бургер
Фруктами,фруктовими салатами,салатами
Не знаю
Гречкою
Багато фруктів, салати, корисна їжа
Овочеві салати, каші, десерти.
Батончик "ОREO" і напевно все. Але це не обов'язково бо я завжди маю їжу з собою.
Старатися накладати їжу на тарілку акуратно , а біля тарілки ставити мандаринку або цукерку!
Добавити фрукти і піцу на вибір, сосиски!
Акуратно накладати їжу на тарілку,а збоку ставити цукерку або мандаринку!
Запечена картопля
міні піци з чипом та куркою в томатному соусі
Борщ
вареники, піца
Бургери,хот доги
корисною їжею
Плов
Вареники, пельмені
Вареникі
Картопля по домашньому з часником, різні салати
Піцца
Свіжу Випічку
Вареники, пельмені
Рагу з картоплею і м'ясом
ДИРУНИ
вареники, пельмені
Більше м'ясних страв і свіжих овочів та фруктів
Вареники, деруни, котлета по київськи
Какао та млинці
Какао та млинці
вареники, лобстери
голубці
Тут скоріше потрібно питатися «які страви ви б не хотіли бачити у меню»
Курка , риба , фрукти , овочі , зупи , соки , йогурти та теплий чай !!!
Вареники, Пельмені,



Ніякими
Салатами
Салат, сік, картопля фрі, фрукти, каші, риба оселедець,
Я б хотіла, щоб всі страви були смачно приготованими і свіжими.
Я думаю що можливо потрібно добавити страви які подобаються дітям.
сосиска в тісті, пончики
Суши
Смачними,корисними,гарячими
Наприклад деруни
Ці страви що подають зараз були хорошими... (Окрім рису) але страви погано приготовані
Суші і піца
Риба
жареня картопля
салатами , булочками
печена картопля
Більше свіжих салатів, фруктів
Вареники з вишнею, грибна юшка
Картопля-Фрі
піца
Сучасне меню
Макарони спагеті, піца, сік, бургери, пельмені.
Бургери
Піца і гамбургери
Смажена картопля
Салати
Вареники з картоплею і сиром
Ідей немає
Смачними
Бургер
Бургер
Автоматами
Шаурму 2 в 1
Міні перекуси
Перекус не солодкий
Борщ з чорним хлібцем, салом та часничком
Нагетси,картопля фрі
Гарячою випічкою
Страви які є в меню на даний момент, задовільняють мене
Веганськими
Піцца
ніяких
Усе норм я би нічого не добавляв
Їсти більше ніж один раз і більше м'яса
Печена картопля
плов,пельмені,хачапурі



Сосиски
Бургер
Нагетси
Вареники,риба,свіжовипечені булочки
Овочами та фруктами та першими стравами
Не знаю, які є на даний момент, але можна було б покращити якість продуктів
Картошка фрі
Різними фруктами
Риба
Салати,фаст-фуд,булочки,соки,ліптон

Ваші пропозиції щодо покращення якості страв та обслуговування у
шкільній їдальні
Щоб страва була тепла
Подавати страви теплими
Все добре. Немає
Потрібен термінал
Краще ми ти посуд
Ходити в рукавичках (працівникам)
Прибрати поганий запах в їдальні
Прибирати частіше
Ну і  багато чого)
Я задоволена, на мою думку не потрібно.
Я задоволена
Дотримання санітарних норм...
Дотримання санітарних норм...
Швецький стіл, адекватні повари і продавщиці
Я задоволена
Ніяких
Підтримувати страви теплими, викладати страви, щоб було видно, які є варіанти обіду.
Немає
Більше персоналу, так як надзвичайно багато учнів і обслуговувати не всіх встигають.
-
Покращити зовнішній стан столі, крісел, кухні, прилавку. Покращити дисципліну і зупинити велике
скупчення людей біля прилавку
нове обладнання в їдальні вкрай необхідне для зручності приготування страв та надійності, що
дозволить готувати більш смачні страви швидше та робити їх якіснішими
Щоб котлети які не доїли діти не різали на піцу або не доліплювали!
більшу кількість працівників які освідчені у цій справі а не просто жінки які вміють готувати
Розігрівати їжу
мені все подобається
Щодо покращення якості страв, хотіла б сказати що їжу більше хотілось вживати як би вона була
теплою а не холодною також щоб сам вигляд був більш апетитніший, звісно не знаю як це можливо
зробити проте ці фактори значно би вплинули. По приводу обслуговування нічого особливого сказати
не можу воно доволі хороше. Проте інколи у вестибюлі не встигають обслуговувати адже наплив дітей
великий.
Щоб смачно готували
Зробити нове меню



урізноманітнення меню
Не має
Замінити столи та крісла на нові
Запишіть пару рецептів від моєї баби
Повари не брали їду голими руками
одноразові прибори або кращу якість дизенфекціі приборів/тарілок/кружок
по можливості змінити кухарів
одноразові прибори, або краще мити багаторазові прибори
Все влаштовує
Нема
Написав вище,!
Покращити страви обслуговування має бути швидшим та приємним
Підігрівати страви
Просимо поміняти столи і стільці у їдальні, подавати страви теплими, додати більше фруктів.
робити апетитніший вигляд
Інколи ставитись з хорошим настроєм. А так все добре, молодці
немає
немає
Немає
Вилучити деякі страви
Просто потрібно готувати з любов'ю і гарно ставитися до учнів, клієнтів
Щоб не кричати і ліпше готували
Зробити адекватну чергу та покращити страви
різноманітність страв
щоб страва була тепла щоб швидше обслуговували щоб поміняти персонал тому що він не приємний і
щоб смачніше готували дякую😉😃😄😀
Потрібно збільшити якість страв, деякі вилучити, зробити більш різноманітне меню. Щодо
обслуговування потрібно зробити його більш гігієнічним. Наприклад кухарка може витирати столи
брудною ганчіркою , а потім цими руками дає хліб учням.
Хай буде вибір того що п'ємо тобто між чаєм чи наприклад узваром і хай чай завжди буде гарячий
Більше працівників для обслуговування
Страви повинні бути гарячими, щоденний список страв
страви повинні подаватися гарячими, повинен бути список всіх страв на кожен день
Все переробити
Урізноманітнити меню та спробувати трішки швидше обслуговувати учнів.
щодо покращення я би збільшив перерву, бо часу на їжу в їдальні немає зовсім. Або сказати вчителям
щоб перестали доставатися до учнів які запізнюються бо були в їдальні, ну бо так не справедливо.
Не знаю
Єдиного вирішення не існує
повністю змінити меню в їдальні
поважайте учнів, не робіть лише чорний чай, хочется різноманітності
я пропоную поважати вибір учнів, пропускати дітей, більша різноманітність чаїв та спецій.
Заключити договір з мега корпорацією фаст фуду
не знаю
Страви хороші, але потрібно зробити більший вибір, обслуговування нормальне
Більше персоналу у їдальні
більше персоналу



Не готувати їду, яку їли мої бабусі, не кричати на дітей)
Завжди тепла їжа щоб була та великий вибір
більше працівників
Я б зробив як шведський стіл щоб можна було самому накладати їсти
Немає
Наприклад новий посуд
Швецький стіл
Додати ще 1 робочого, щоб уникати довгих черг
Все прекрасно.
Немає
Хочу щоби в буфеті і у їдальні пропускали спочатку дітей з1по6 клас а потім старшокласників тому що
через них не встигаю купити щось на перерві
Ніякі
Все нормально.
Як в ресторані
Щоб страви були гарячі, зовнішній вигляд кухарів
Я б хотіла щоб перше відпускали молодших дітей а томі старших
Бракує нових страв
Щоб було як у ресторані
Щоб кухарі добре ставились до своєї роботи, щоб порції були більші,і теплими.
Бути добрішими, зробити талончики для дітей з проблемної сім‘ю, відноси і щоб їжа на вагу (хоча не
так все й погано)
Тоже незнаю
Краще гріти страви...
Звільнити всіх хто там працює, набрати нових!
Тоді можливо щось зміниться!!! Вкрав будь яку їду з їдальні, звільнити !!! Тоді інші будуть боятися!
Краще, щоб страви подавали гарячі, а не холодні.
Страви щоб подавали теплі, мали привабливий вигляд, були смачні, замінити столові прибори.
Оновити обладнання
Мені все дуже подобається
картопля фрі :)
Готувати з любов'ю
Готувати смачні і корисні страви.
Щоб можна було собі самому набирати їжу, поміняти одяг у поварів, поміняти посуд ввесь
Немає
Запросити на роботу таких поварів як: Дабис Муньос, Брьон Францен, Андони Луис Адуриз, Джоан
Рока, Рене Редзепи, Ориол Кастро, Эдуард Хатруч Матей Касанас.
Шведський Стіл
урізноманітнити можна страви незнаю якими так щоб було смачно і доступно
більше салатів і макарони з сиром)
Не знаю
Я вже в 6 класі і з 4 не хожу в їдальні.
Немає
У їдальні щоб були добріші продавщині
Більший вибір
було би круто, якби порції були складені згідно методу здорової тарілки (25%вуглеводи, 25%білки, 50%
овочі, фрукти) працівники їдальні і беруть гроші за страву, і готують чи накидають її. тому часто



доводиться довго чекати працівницю, а також це не гігієнічно, бо вони накидають страву брудними від
грошей руками
Урізноманітнити меню
Краще обслуговування і кращі страви
Хотілося щоб їжу давали вчасно, теплу і корисну.
Немає відповіді оскільки приношу обід із собою.
Я би хотіла ,щоб обновили шкільний посуд так ,як він в деяких місцях над битий. Тим самим діти
можуть порізатись.
Більше фруктів, овочів, та макарони твердих сортів
Було б суперово замінити магазинне хімічне печиво, вафлі, круасани і т. ін на власну натуральну
випічку (булочки, кекси, гарячі канапки), газовані напої і цукровані соки на морси, лимонади і т. ін.
власного вир-ва їдальні !
Було б добре створити систему черг у буфеті і їдальні, оскільки їжу там може здобути тільки
найсильніший))
Для початку треба кардинально змінити меню
Змінити меню страв і персонал
Утримання санітарних норм
Немає ніяких претензій
Щоб працівники були привітнішими!
Більше персоналу для обслуговування, бо запізнюємося на уроки.
Потрібно краще готувати їжу і краще обслуговування
Запровадити лінію само обслуговування
Щоб було більше фруктів і салфетки
Робити теплішу їжу, мати різноманітнішу їжу, Щоб була менша черга.
Щоб страви були тепліші .
Все чудово
Найняти більше працівників
Швидке обслуговування
Додати в меню салати фрукти фруктові салати овочі і змінити посуд і змінити інтер'єр
Краща якість обслуговування, відношення до учнів
Щоб їжа завжди була тепла
Термінал для оплати картою, більший вибір корисних страв
Немає
Люди дуже товчаться і не дають нормально купити їжу. Вони скупчуються, тому я б хотіла щоб
установили якісь правила черги яких будуть дотримуватись, або будуть покарані чимось.
Бути організованим, і щоб їжа була гаряча
Робити картопляне пюре без комочків! Занадто солодкий чай! Не смачна каша!
Бути організованими. Щоб страви були гарячі!
Запечена картопля, Чаї трав'яні, Кускус, Булгур, Курятина,
Риба Овочеві салати
збільшити вибір страв а також щоб поварихи не кричали та не хамили( деколи ) учням
немає пропозицій
підігрівати усі страви
Тепла їжа
щоб там хоча б був нормальний запах
Подавати їх без КАПУСТИ
Я би хотів, щоб на талончики харчування, можна було отримати першу і другу страву.



Коли видають їжу в упаковках( пончики,круасан і т.д.) кухарі знімали рукавички бо вони в якомусь
маслі і потім їсти їжу не дуже приємно
Ввести в меню нові страви, щоб були привітні обслуговувачі
Довго обслужують
Щоб страви були свіжо приготовлені.
Стари мають бути гарячими
- збільшити асортимент продукції, додати молочні продукти (йогурти, сир);
- використовувати більше страв з риби, але не рибні котлети;
- розширити асортимент та продавати фрукти в буфеті (банан , груші, ківі , апельсини);
- щоденно контролювати якість приготовлених страв адміністрацією закладу;
- дотримуватись санітарно-гігієнічних норм .
ЗРОБИТИ АПЕТИТНІШИЙ ВИГЛЯД ЇЖІ.
Потрібно купити новий посуд
Хочу бачити телевізор у столовій, а бажано не один
Готувати з якісних продуктів в стерильних умовах
Думаю що все добре тому мені все підходить
Думаю що все добре тому мені все підходить
немає
робити піцу
Встановіть платіжні терміналм, адже багато хто платить картою і немає готівки.
Покращення страв щоб вони були тепліші і були смачніші , ну і вигляд мали кращі , нова посуда !!!
Бути добрими, щоб деколи давали пельмені або вареники так само можна давати фас фут що були
підноси
Понизити ціну за 1 порцію, або ж покращити якість страв. За таку ціну порції за замалі і дотогож смак
(м’ягко кажучи) не дуже. Вигідніше взяти 2 круасана в буфеті…
Новий посуд, більший вибір страв та організування обслуговування так ,щоб не були черги на пів
їдальні й усі діти могли взяти поїсти на перерві
Хотіло б ся більше фруктів, солодощів та м'яса. А також відмінити картоплю бо вона не дуже смачна.
Щоб працівники їдальні на нас не кричали і не говорили поганих слів, щоб всі страви були смачними,
свіжими, щоб у стравах не було мух. Також, щоб у їдальні слідкували за чистотою і гігієни, у стравах
дуже часто було волосся.
термінал
Змінити всё кардинально . Меню в тому ж числі . Зробити хоча б так щоб можна було нормально
сидіти .
Організувати так, щоб було тепло і смачно
Все влаштовує
Навчити поварів нормально готувати і дивитися на термін предатності, також можна пекти свіжу
випічку.
Готові блюда
Покращити сервіс працівників
купити новий посуд наприклад вилки, баняки, оновити кухню.
на мою думку , було б краще якщо виделки та ложки мили ретельніше тому , що мені часто
попадались виделки із засохлою гречкою
Щоб було більше страв на вибір, більше фруктів
Має бути нормальна черга, не те що всі лізуть до тої їдальні і вибирають кого першого обслуговувати.
Має бути чисто бо в на тій стороні де готують брудно і багато хто без рукавиць, деколи в їжі може бути
волосся
Поміняти місцями буфет та стіл охоронника, бо дітям з 1 по 4 класів було б швидше ходити до буфету
треба покращити
Придбати офіцянтів



Брати їжу на підносі.
Шоб пропав специфічний запас
Страви подавати гачі, оладки частіше, чай гарячий, щоб на вітринах стояли страви , які є сьогодні в
меню, урізноманітнити напитки наприклад : чай ,кампот ,соки різні ,щоб був широкий вибір страв ,
солодке :кесси булочки .
Покращити смак страв та замінити каструлі для готування
Зменшіть ціни
Подавати їжу гарячою; щоб були паперові серветки на столах
Збудуйте MacDonalds
Вбудуйте Macdonalds
Не маэ
Дуже добре
Не зважаючи на час продавали їжу
Не зважаючи на час продавали їжу
Потрібно додати таких страв, що учні дуже люблять(омлети, нагетси, соки).
Ціна піци, що продається, повинна відповідати її якості!!!!!! Холонда!! Недопечена, з інгредієнтів лише
сир. Непорядок
Усе задовільняє
Більше варіацій страв без м'яса
Щоб було ввічливе ставлення до дітей і кращий посуд.
ніяких
Усе норм мені так подобається
Мене все влаштовує
Щоб був кращий персонал
краща обробка приборів/посуди
Температура і якість
Швидке обслуговування
Немає
На мою думку, у їдальні повинна бути гаряча їжа. Я вважаю, що коли їжа тепла, то вона є більш
смачною та апетитною. Завжди, коли я хочу щось купити, у їдальні, діти штовхаються і дуже не зручно
при таких обставинах вибирати та купувати. Іноді столові прибори є брудними, з залишками іншої їжі.
Довга перерва для перекусу бо ми не встигаємо
Якісніші продукти!
Там дуже гаркають
Більше фруктів
Швидкість обслуговування, бо я не встигаю поїсти
Мийте ретельніше посуд, прибори столової, файніше ставились до дітей, поміняли кружки


