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Pa, pa, bacșiș drag! 

1. Potriviți cuvintele cu imaginile.

2. Ascultați o parte din conversația dintre un client și un chelner. Bifați alimentele pe care le auziți.

 1. pâine        2. apă minerală         3. ciorbă      4. ciuperci        5. pizza      6. pui

7. vin       8. ceai        9. bere          10. tort          11.cartofi prăjiți     12. cafea

Mâncare Băutură

a. ciorbă
b. cartofi prăjiți
c. pâine
d. pui
e. pizza 
f. ciuperci

1. cafea
2. vin
3. apă minerală
4. bere
5. ceai
6. suc
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3. Potriviți cuvintele din coloana A cu definițiile din coloana B.

A B

1. chelner a. listă cu toată mâncarea și băutura dintr-un restaurant

2. bacșiș b. pahar special din care bei bere

3. meniu c. persoană care lucrează într-un restaurant 

4. felul doi d. bilet pe care scrie cât costă ce mănânci și ce bei la restaurant 

5. halbă
e. felul principal, compus, de obicei, din carne și legume (de exemplu: șnițel cu 
cartofi prăjiți)

6. notă
f. bani pentru chelner; de obicei, dai bani pentru chelner când ești mulțumit de 
mâncare, când chelnerul este politicos etc.

4. Completați propozițiile de mai jos cu cuvântul potrivit.

a. Bună ziua, numele meu este Andrei și sunt   dumneavoastră.

b. Doriți o   de bere sau un pahar de suc?

c. Restaurantul nostru nu are în   hamburgeri. 

d. La   mănânc tocăniță de pui cu mămăligă, iar la desert tort cu mere.

e. Înainte de a pleca din restaurant, cereți   de plată.

5. Din textul de mai jos lipsesc cinci paragrafe. Citiți textul și puneți fiecare paragraf la 
locul potrivit. Atenție, unul este în plus.

Client: Bună ziua. Un meniu, vă rog! 
Chelner: Bună ziua. Poftiți meniul.
Clinet: Doresc un prânz tradițional, dar nu găsesc nimic tradițional în meniu. Aveți mâncare tradițională?
Chelner: Desigur.  .
Client: Aha… Și ce mâncare tradițională recomandați?
Chelner: La felul întâi, ciorbă de vită, iar la felul doi, pulpe de pui cu cartofi. 
Client: Îmi place ciorba de vită.  .
Chelner: Și la felul doi?
Clinet:   . În fiecare zi mănânc cartofi. Azi vreau ceva special. Vreau pui cu ciuperci.
Chelner: Doriți și ceva de băut?
Client: Da. Un pahar de vin roșu și o sticlă de apă minerală.

[după ce clientul mănâncă]

Chelner:   . Un desert? Avem deserturi foarte bune.
Client: Nu, mulțumesc. Nota, vă rog!   
Chelner: Imediat.
Clinet: Aici aveți banii. Vă mulțumesc.
Chelner: Cu plăcere. 
Client: La revedere!
Chelner: La revedere!   .

a. Nu vreau cartofi prăjiți.

b. Mai doriți și altceva?

c. Este pe ultima pagină din meniu.

d. Vă mai aşteptăm pe la noi.

e. Îmi pare rău, nu avem ciorbă azi.

f. O ciorbă de vită, vă rog!   
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6. Joc de rol. 
Elev 1: Iei prânzul la restaurant. Doreşti să comanzi alimentele din imaginile de mai jos. 
Discută cu chelnerul după modelul de la ex. 5.

Elev 2: Ești chelner. Nu ai desertul cerut de client. Cere-ți scuze. Recomandă alte deserturi. 
Discută cu clientul după modelul de la ex. 5

7. Ascultați conversația dintre un un chelner și un client și completați spațiile libere de mai jos. 
Scrieți un singur cuvânt.

Chelnerul aduce la masa  1. . Imediat, tânăra merge la   2. . 

Tânărul are de plătit  3.   50 de lei. Pe masă este o  4.   

de bere, dar nu este un  5.  de pâine. Chelnerul nu a primit  6. .

8. Primiți e-mailul de mai jos. Răspundeți la e-mail. Spuneți cum este mâncarea/băutura la restaurantul 
Marty. Ce vă place și ce nu vă place? Mai mergeți acolo? Recomandați alt restaurant? De ce?

1. 2. 3. 4. 5.

Mesaj nou

Către:

Subiect:

Trimite

Dragul meu prieten,

Cum e la Marty? E bună mâncarea? Ce ai mâncat? A fost 
bun? Dar băutura?
Azi am musafiri și ieșim în oraș. Recomanzi restaurantul 
Marty? Putem merge acolo?

Mulțumesc,
     Cosmin
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Mesaj nou

Către:

Subiect:

Trimite


