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Mój staż zawodowy odbywa się w Restauracji La Renia 

przy ulicy Placa de Santa Caterina 3. 



Kiedy po raz pierwszy przyszłam 

do mojego miejsca stażu byłam 

bardzo pozytywnie zaskoczona. 

Restauracja jest bardzo przytulna     

i panuje w niej fajna atmosfera. 

Wszyscy bardzo miło mnie 

przywitali. Lokalizacja jest bardzo 

dobra, ponieważ restauracja 

znajduje się w centrum Walencji. 

Przebywa tam dziennie bardzo dużo 

gości, gdyż dania tam podawane są 

na wysokim poziomie i bardzo 

smaczne.



Restauracja nie jest bardzo duża, ale sala dla gości jest na dwóch piętrach   

i na zewnątrz lokalu. Wewnątrz jest dużo stołów z krzesłami i kanapami. 

Klimatu nadają kolorowe poduszki, obrazki i kwiaty na stolikach oraz 

wiszące przy suficie. Stoły są ładnie nakryte i znajdują się na nich książki, 

z których można korzystać podczas zajadania się pysznościami.







Kuchnia tej restauracji jest bardzo charakterystyczna. Rzadko 

zdarza się, żeby była ona dwupoziomowa. Na niższym 

poziomie przeprowadza się obróbkę wstępna brudną i czystą,  

a następnie przygotowuje się poszczególne potrawy. Gotowe 

dania przenoszone są na wyższe piętro. Tam zostają 

podgrzewane i nakładanie na talerze. 



TAPAS
Restauracja La Reina słynie z pysznych tapasów. Przygotowywane 

one są codzienne ze świeżych produktów i kuszą swoim pięknym 

wyglądem i zapachem. Tapas to niewielkie przekąski podawanie jako 

przystawka w Hiszpanii. Podawane są na ciepło i zimno. 

Przygotowywane są z różnych składników, np. warzyw, mięs, jajek, 

owoców morza, itp.









PAELLA

Paella to hiszpańska potrawa 

pochodząca właśnie z Walencji 

i występująca w licznych 

odmianach. Oparta jest przede 

wszystkim na ryżu z dodatkiem 

szafranu, podsmażanym             

i gotowanym na metalowej 

patelni. W zależności od 

odmiany, paella może zawierać 

kawałki np. owoców morza, 

mięsa królika, drobiu i różnych 

warzyw. Paella powinna być 

spożywana bezpośrednio          

z naczynia, w którym ją 

przygotowano.



W restauracji miałam możliwość przygotowania paelli…





Pracownicy w tej restauracji są bardzo 

sympatyczni. Bardzo dobrze się z nimi pracuje       

i zawsze można liczyć na ich pomoc. Są bardzo 

pozytywnie nastawieni i uśmiechnięci. Bardzo 

dużo można się od nich nauczyć. 
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