Indledning

I det følgende præsenteres fire forskellige restaurationsarketyper. Arketyperne har til formål at
skabe en fælles reference for restaurationerne og projektets øvrige deltagere, samt gøre det lettere at
relatere projektets resultater til den enkelte restauration. Da de fire arketyper er generiske i udformningen, vil nogle restaurationer formentlig identificere sig med elementer fra flere forskellige arketyper.
Definerende for arketyperne har særligt været arbejdet i køkkenerne: de køkkenfaglige kompetencer og
uddannelsesniveauer blandt personalet, som går forud for kundeoplevelsen i restauranten.
Danmarks Statistiks publikation ”Dansk Branchekode DB07” samler restaurationsvirksomheder i
hovedgruppen 56, og de forskellige typer restaurationer er underopdelt i branchekoderne: ’56.10.10
Restauranter’, ’56.10.20 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.’, ’56.21.00 Event catering’ og ’56.29.00 Anden
restaurationsvirksomhed’. Denne opdeling er imidlertid ikke tilstrækkelig detaljeret til at udarbejde
arketyper til projektet, da forskellene i de enkelte branchekoder er for store. Således er både (gourmet)
restauranter, cafeer og fastfood-restauranter alle at finde i branchekoden ’56.10.10 Restauranter’.
Vores fire arketyper er derfor primært udarbejdet med udgangspunkt i HORESTAs Normtalsanalyse,
som hvert andet år samler op på tendenser i hotel- og restaurationsbranchen. HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 opererer med ni forskellige kategorier af restaurationer. Ud fra disse ni kategorier
er fire arketyper defineret, som giver mening for dette projekt og dets deltagerkreds.
Det er ikke muligt at supplere arketyperne med information om antal ansatte og omsætningstal fra
Danmarks Statistik, da deres anvendte branchekoder ikke er tilstrækkeligt deltaljerede. De præsenterede intervaller for det gennemsnitlige antal årsværk og omsætning er derfor estimeret af HORESTA
på baggrund af deres dialog med branchen og data fra Danmarks Statistik.
På baggrund af HORESTAs ovennævnte kategorier samt med input fra DRC, er følgende fire arketyper
sammensat til projektet:
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Arketype

Reference

RESTAURANT

Arketypen er baseret på HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 og dækker
såvel kategorierne ’10-12 restauranter’ og ’14 gourmet restaurant’. Arketypen Restaurant er i Dansk Branchekode DB07 en del af branchekoden
’56.10.10 Restauranter’.

QUICK-SERVICE
RESTAURANT

Arketypen er baseret på HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 og dækker
såvel kategorierne ’13 kæderestaurant’ og ’15 self-service restaurant’. Arketypen QSR er i Dansk Branchekode DB07 en del af branchekoden ’56.10.10
Restauranter’ og ’56.10.20 Pizzeria, grillbar mv’.

CAFÉ OG BAR

Arketypen er baseret på HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 kategori
16. Arketypen Café og Bar er i Dansk Branchekode DB07 en del af branchekoden ’56.10.10 Restauranter’ og branchekoden ‘56.30.00 Caféer, værthuse,
diskoteker mv’.

STORKØKKEN

Arketypen er baseret på HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 og dækker
kategorierne: ’Kantiner og catering samt selskabsrestauranter’. Arketypen
Storkøkken er i Dansk Branchekode DB07 en del af branchekoden ’56.21.00
Event catering’ og ’56.29.00 Anden restaurationsdrift’.

Tillægskomponent

Reference

BUFFET

HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 har ikke buffetrestauranter som
særskilt kategori, men det er i projektet medtaget som et væsentligt tillæg
til de restauranter, der har det som en del af produktionen. Arketypen er
baseret på input fra HORESTA og DRC.
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1. Restaurant
Den fulde pakke med service,
mad og vin

Arketype
Restauranter findes i mange afskygninger, men fælles for dem alle er fokus på det gode måltid og
den gode service. Hvad enten restauranten tilhører eliten inden for dansk gastronomi eller er en mere
klassisk restaurantoplevelse, er det kendetegnende, at de er drevet af kokke med stor passion for faget.
Restauranterne har alle fokus på servering for siddende gæster, der har tid til at fordybe sig i måltid
og vin, og mange restauranter har udelukkende aftenserveringer. Der er oftest uddannet personale på
i både køkken og restaurant. Det er også restauranten selv, der bestemmer menu, serviceniveau og
restaurantens indretning. En nyere og efterhånden udpræget tendens er tidsbegrænsede borde, der
gør det muligt for restauranterne bedre at styre antallet af ’seatings’ ved hvert bord og dermed udnytte
kapaciteten i restauranten. En anden tendens er restauranter med et fælles ejerskab, der dermed kan
have nogle af de samme stordriftsfordele ift. administration, som man finder hos kæderestauranterne. I
modsætning til kæderestauranterne har de klassiske restauranter, på trods af det fælles ejerskab, ofte
individuelle koncepter, brands og menuer. Menuerne i restauranterne består ofte både af à la carte- og
faste menuer, og med et bredt udvalg af vine. Der vil også være kæderestauranter, der qua personalets
høje faglighed, serviceniveauet og menusammensætningen klassificerer sig mere som arketypen ’Restaurant’ end ’Quick-Service-Restaurant’.
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Gourmetrestauranterne er inkluderet i arketypen Restaurant, med flere fællestræk for både administration, arbejdsgange og service. Dog er der generelt flere medarbejdere per kunde i gourmetrestauranter end i de klassiske restauranter. De fleste gourmetrestauranter opererer med en fast menu med
mange serveringer og tilhørende vinmenu. Mange danske gourmetrestauranter er anerkendt i både
ind- og udland, med Michelin-stjerne(r), Bib Gourmand eller anden international anerkendelse, og de
tiltrækker gastro-turister til Danmark.
HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 viser, at de små restauranter med under 4 mio. i omsætning
har sværest ved at skabe overskud, og her ses i gennemsnit et underskud på 5,3 pct. af omsætningen.
De mellemstore med omsætning mellem 4 og 15 mio. har i gennemsnit et lille underskud på 1,3 pct.
mens de største med en omsætning over 15 mio. typisk går i nul. Gourmetrestauranterne har et gennemsnitlige overskud på 3,1 pct. De små restauranter har gennemsnitligt 4-5 årsværk ansat, mens de
mellemstore har 10-20 og de store 20-30. Omsætningerne ligger i gennemsnit på 750.000 kr/årsværk,
men lidt mindre for de mindste restauranter

Eksempler på Restauranter
Eksempler er selskaberne Tholstrup, Madklubben og Cofoco, hvor en række forskellige koncepter og
brands er samlet, ligesom Bib Gourmand-restauranten Pluto falder inden for denne arketype. De kendte
Michelinrestauranter Noma og Kiin Kiin og Geranium er naturligvis også eksempler på denne arketype.
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2. Quick-Service
Restaurant
Fast koncept, fast menu
og hurtig service

Arketype
Quick-service restauranter (QSR) vil ofte være en del af en (international) kæde, hvor koncept, brand
og menu er enslydende i alle restauranter. Selvstændige fast-food restauranter (som pizzeria, grillbar
mv.), cafeterier og andre restaurantkoncepter, som ikke har traditionel bordservering, indgår dog også i
denne arketype. QSR er kendetegnet ved lange åbningstider alle dage, året rundt og ofte med servering både til frokost og aften. Målet for disse restauranter er, at gæsten ved et besøg kan forvente en
god, ensartet oplevelse og identisk kvalitet hver gang, også uanset, hvilken restaurantenhed i kæden
gæsten vælger at besøge. Den ensartede oplevelse er resultatet af en lang række faste procedurer
og standarder, som også for visse restaurantkæders vedkommende betyder, at maden kan tilberedes
af ufaglært personale. QSR er ofte kendetegnet ved, at en stor del af salget sker ’to-go’, hvor maden
bringes ud, eller gæster afhenter for at nyde den andetsteds.
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For kæderestauranter vil en lang række af de administrative aktiviteter, såsom markedsføring, økonomi,
konceptudvikling m.v., varetages gennem kædens hovedkontor, og i flere af restaurantkæderne betales
en management eller franchiseafgift for disse ydelser samt for tilladelse til at anvende kædens brand.
QSR er typisk placeret i bymidten eller ved trafikale knudepunkter såsom stationer, lufthavne eller
langs større veje. QSR vil ofte være self-service restauranter, hvor gæsterne selv bestiller og afhenter
maden, ligesom gæsterne oftest forventes at sørge for afrydning af bordet.
HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 viser at Quick-Service Restauranterne ekspanderer kraftigt,
og der er derfor meget beskedne gennemsnitlige overskud på 0,2 pct. for kæderestauranterne og 2,6
pct. for de øvrige self-service restauranter. Det gennemsnitlige antal årsværk for en QSR er 10-20, og
som den kategori med den højeste omsætning per årsværk, giver det en gennemsnitlig omsætning på
8,5-14 mio. kr. årligt.

Eksempler på Quick-Service Restauranter
Store internationale fast-food kæder som McDonald’s og Burger King er klassiske eksempler på QSR.
Men også lokale cafeterier og pizzeriaer, hvor gæster er ansvarlige for både bestilling og afrydning, er
inkluderet. Arketypen dækker også over GRØD og Wedo, ligesom danske kæder som Gorm’s og Bone’s
har elementer af QSR i kraft af sammensætningen af køkkenfagligt personale, selvom både Gorm’s og
Bone’s har bordservering og typisk også markant mere personale ansat til at servicere gæsterne.
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3. Café og Bar
Uformel stemning og masser
af kaffe eller drinks

Arketype
Cafeer og barer findes overalt i landet – både som selvstændige enheder og som en del af en kæde med
faste koncepter og fælles administration og økonomi. Fælles for alle er, at salget af drikkevarer udgør
en høj andel af det samlede salg. Cafeen sælger i modsætning til barer ofte også mad, men menukortet
er enkelt og præget af simple retter som sandwich, burger, salater, snacks og kage. Stemningen på
café og bar er uformel, og gæsten kan komme uanmeldt og blot nyde en kop kaffe eller en drink. Ofte
vil cafeernes åbningstider være længere end de traditionelle restauranter, mens barerne primært er
åbne aften og nat. Gennemstrømningen af kunder er stor og for cafeen jævnt fordelt over åbningstiden,
sammenlignet med traditionelle restauranter, hvor spidsbelastningen er frokosttid og aften.
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På cafeen er gæsternes besøg ikke nødvendigvis knyttet op på et måltid, hvorfor den gennemsnitlige
omsætning pr. gæst i cafeerne vil være forholdsvis lav sammenlignet med traditionelle restauranter,
hvor man køber både mad- og drikkevarer. Barer derimod lever udelukkende af drikkevaresalg, men
her kan omsætningen alligevel være relativt høj per gæst. Cafeer og barer vil ofte have en del ufaglært
personale, og for visse cafeer vil den lavere kompleksitet af menukortet også medføre, at der er
ufaglært personale i køkkenet. Cafeer og barer vil som udgangspunkt selv kunne bestemme indretning
og menuer.
Cafeer og barer findes i de fleste byer og er typisk placeret i bymidten, og cafeerne kan tillige ofte findes
i shoppingcentre.
HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 viser, at cafeer og andre nattelivsserveringssteder har den
højeste indtjening for alle restaurationstyperne, med et gennemsnitligt overskud før skat på 5,6 pct. af
omsætningen. Det gennemsnitlige antal ansatte ligger mellem 4-8 årsværk og omsætningen i intervallet 3-6 mio. kr.

Eksempler på Cafeer og Barer
Et eksempel på arketypen café er Café Coco og Pixie, men også steder, der primært har kaffe og måske
en smule bagværk som eksempelvis Original Coffee, som med sine otte cafeer, vil falde under denne
arketype. REKOM og Mikkeller er eksempler på kæder af barer fra denne arketype.
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4. Storkøkkener
Mad til mange –
på arbejdspladser og til events

Arketype
Storkøkkener tæller både firmakantiner og cateringvirksomheder samt institutionskøkkener på hospitaler
og andre offentlige institutioner. Fælles for storkøkkener er, at madvaresalget er det klart væsentligste
forretningsområde. Salget af drikkevarer udgør sjældent mere end 10 pct. af omsætningen.
De overordnede rammer for menuen, såsom mængden af økologi, andelen af salater mv., bestemmes
ofte i kontrakten med kunden (erhvervsvirksomhed, institutioner eller privat catering til events). Cateringvirksomhederne leverer mad fra et centralt produktionskøkken, mens kantineoperatørerne oftest får
stillet kantine- og køkkenfaciliteter til rådighed af virksomhederne. Det er sjældent storkøkkenoperatøren, der er ansvarlig for indretning og indkøb af udstyr (møbler, belysning, service mv.) i de
lokaler hvor maden indtages.
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Kantinevirksomheder findes i hele landet, hvor der er erhvervsvirksomheder, der har brug for personalebespisning, mens cateringvirksomheder ofte vil være placeret i udkanten af byer og industriområder,
hvor huslejen er lav og transportforholdene for både levering og udbringning er gode.
Arketypen Storkøkken omfatter også selskabsrestauranter, som i modsætning til kantine- og cateringvirksomheder ofte har egne større restaurationslokaler med plads til mange hundrede gæster. Til
gengæld har selskabsrestauranter ofte kun åbent i forbindelse med forudbestilte arrangementer.
HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 viser, at kantine- og cateringvirksomhederne samt selskabsrestauranterne i gennemsnit har et overskud før skat på 5,2 pct. af omsætningen. HORESTA har ikke
data om gennemsnitlige antal ansatte eller omsætning.

Eksempler på Storkøkkener
Et eksempel på arketypen Storkøkken er Jespers Torvekøkken, der både driver et stort centralkøkken,
som leverer catering til virksomheder og events, og samtidig har kantinedrift hos private virksomheder
og institutioner. Både ISS, Bella Center og Able driver ligeledes køkkener, der falder inden for arketypen
Storkøkkener.
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Buffet. Alt hvad du kan
spise – til en fast pris

Tillæg til arketype
Buffetrestauranter er ikke en særskilt arketype, men udarbejdet som et tillæg til de andre restauranter,
og er relevant for dem, hvor buffet er en væsentlig del af produktionen. Restauranter med buffet adskiller
sig primært fra à la carte-restauranter ved, at der som supplement eller erstatning for bordservering,
anrettes på en fælles buffet, og gæsterne kan spise så meget de ønsker herfra, for en fast pris. Der vil
ofte være en standard menu for alle gæster, og i lighed med QSR og Kantiner, er det gæsterne selv,
der forsyner sig fra buffeten, mens afrydning i modsætning til QSR, oftest varetages af restaurantens
personale. Buffet som element er bl.a. udbredt i flere kæderestauranter. Restauranter med buffet har i
lighed med andre restauranter frihed til at definere både buffetens indhold og restaurantens indretning,
hvilket adskiller dem fra mange storkøkkener og kantiner med buffet. Mange klassiske restauranter har
primært aftenservering, mens restauranter med buffet tillige har åbent til frokost. Restauranter med
buffet har ofte særskilte udfordringer ift. madspild – både i køkkenet, fra buffeten og fra gæsternes
tallerkner. Buffetrestauranten skal sikre en attraktiv buffet også til de sidste gæster, og samtidigt har
kunderne ofte betalt en enhedspris for at spise så meget, de ønsker, hvilket kan generere ekstra
tallerkenspild.
HORESTAs Normtalsanalyse 2016/2017 har ikke buffetrestauranter som særskilt kategori. Ift. antal
ansatte og omsætning falder restaurationer med buffet generelt et sted mellem QSR og mere klassiske
à la carte-restauranter og vil derfor typisk have 5-15 årsværk ansat og omsætte for mellem 4-14 mio.

Eksempler på restaurationer med buffet
Det er de færreste restauranter der udelukkende er buffetrestaurant, men et eksempel herpå er
Restaurant Flammen. Buffet som en del af konceptet findes bl.a. hos nogle restauranter fra Cofoco,
Bones og MASH, som vil kunne møde nogle af udfordringerne præsenteret ovenfor. Cafe Vivaldi er et
andet eksempel, hvor det udvidede cafemenukort, der både favner klassiske caféretter med Brunch og
kaffe, tillige har en stor frokost- og aftenbuffet. Også hos Madklubben har man med Food Club
eksperimenteret med buffetrestaurant-formatet.
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