
Możesz w karcie umieszczać dodatkowe informacje przy daniach typu: pikantne, vege,
bez laktozy, bez glutenu. Kartę alergenów, która jest wymagana w każdym lokalu możesz
mieć dodatkowo do wglądu jako odrębny dokument. Rozwiązaniem, aby informacje o
wszystkich alergenach, były w każdej karcie bez zabużanie czytelności jest zrobienie
legendy  z opisem alergenów za pomocą cyfr lub symboli i umieszczanie ich przy pozycji,
która je zawiera.

Jak stworzyć dobrze sprzedające MENU?

Zadbaj o to, aby Menu było czytelne, kolory powinny być spójne z identyfikacją twojego
lokalu.Używaj minimalnej ilości kolorów zalecanych. Zadbaj o wielkość i typ czcionki,
powinna być czytelna bez lupy;) 

Menu to narzędzie sprzedaży na które masz całkowity wpływ. Zadbaj, aby nie było
przeładowane. Gość musi wszystko znaleźć w nim intuicyjnie. Zbyt skomplikowane Menu
będzie wymagało większej ilości czasu od obsługi na odpowiednie gościom na ich
pytania z nim związane.
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Jeżeli decydujesz się na umieszczanie zdjęć w Menu zadbaj, aby były profesjonalnie
wykonane. Muszą być ostre i apetyczne. Przypilnuj, aby jedzenie na zdjęciu było takie
same jak te, które dostaje gość Twojego lokalu, aby nie był zawiedziony. 

Używaj stylu języka pasującego do Twoich gości. Jeżeli gościsz dużo obcokrajowców
możesz pomyśleć o menu ze zdjęciami potraw. Jeżeli używasz nazw obcych trudnych do
wymówienia dodaj numerację, unikniesz zakłopotania gości, gdy nie będą potrafili
poprawnie wymówić obcych nazw. 

Nie zapomnij umieścić w Menu dodatkowych informacji o ofercie dodatkowej jaką ma
twój  lokal typu: organizacja cateringów, imprez okolicznościowych, garmaż czy ciasta na
zamówienie. W Menu powinny być również podastawowe informacje takie jak: godziny
otwarcia, logo, dane kontaktowe, telefon do robienia rezerwacji. 
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Wykorzystuj wkładki sezonowe do Menu jako urozmaicenie karty. Produkty sezonowe są
tańsze więc masz na nich większą marżę. Dzięki wkładkom sezonowym możesz testować
nowe propozycje. Najlepiej sprzedające się możesz wprowadzić do stałej oferty. 

Wykorzystaj możliwości języka polskiego do pobudzenia apetytu. Do opisów potraw
używaj wyrazów typu: chrupiący, aromatyczny, soczysty. Unikaj opisów zbyt poetyckich
i zbyt prostych. Postaraj się opisem potrawy pobudzić kubki smakowe osób czytających. 

Pozycje na, których jest najwyższa marża umieść na górze karty, aby wzrok napotkał je
jako pierwsze. Wyżej umieszczaj wyższe ceny, niżej te tańsze. Powoduje to złudzenie, 
że różnica pomiędzy nimi jest większa.W zależności od klienteli stosuj ceny zaokrąglone
lub  niższe po przecinku nie przekraczające progów dziesiętnych. 


