
 نمونه مکالمه بین دونفر برای سفارش غذا در رستوران به زبان انگلیسی

Waitperson: Hi. How are you doing this afternoon?          گارسون: سالم، عصربخیر

You: Fine, thank you. Can I see a menu, please?  ؟لطفا، ببینم ونم منو ر تو شما: ممنون. می  

Waitperson: Certainly, here you are. گارسون: حتما، بفرمایید.                               

You: Thank you. What's today's special? ؟          ه. غذای ویژه امروز چی: ممنونشما          

Waitperson: Grilled tuna and cheese on rye. دار.        چه با پنیر د: ماهی تن گریل شونگارس   

You: That sounds good. I'll have that. م.            دسفارش می ومیاد. همین رنطر شما: خوب به  

Waitperson: Would you like something to drink? دنی میل دارید؟            نوشیگارسون:   

You: Yes, I'd like a coke ..                     لطفانوشابه شما: بله،     

Waitperson: OK.            .گارسون: چشم 

( گرددبا غذا برمی گارسون ) 

Waitperson: Here you are. Enjoy your meal!                 !بفرمایید. نوش جان گارسون:  

You: Thank you. شما: ممنون                            

Waitperson: Can I get you anything else? ید؟                احتیاج ندار ایهدیگ  چیز  :گارسون  

You: No thanks. I'd like the check, please. رید.           بیا   ورصورتحساب لطفا نه ممنون.  شما:  

Waitperson: That'll be $18.99.                 .دالر 18.99 هشگارسون: می 

You: Here you are. Keep the change! .                  باشهشما: بفرمایید. بقیه پول   

Waitperson: Thank you! Have a good day!        اشید.        ب گارسون: ممنون، روز خوبی داشته            

You: Goodbye.                    .شما: خدانگهدار 

 انگلیسی در رستوران با دوستان، مکالمه بین سه نفر در رستوران  نمونه مکالمه

Ali: The spaghetti looks really good.    نظر خوشمزه میاد.              اسپاگتی به علی: 

Maryam: It is! I had it the last time I was here.        که اینجا بودم خوردمدفعه قبل من مریم: خوشمزه هست.   

Mona: How is the pizza, Maryam? ؟               ، مریمپیتزا چطوره  مونا:    



Maryam: It's good, but I think the pasta is better. What would you recommend? مریم: خوبه. ولی من

هاد میدید؟ فکر میکنم پاستا بهتره. شما چی پیشن   

Waitperson: I'd recommend the lasagna. It's excellent!  گارسون: من الزانیا رو پیشنهاد میکنم. واقعا

نظیره.  بی  

Maryam: That sounds great. I'll have that. خوب به نظر میاد. من همینو سفارش میدم.       مریم:   

Waitperson: Fine. Would you like to start with an appetizer? غذا یار خوب. مایلید با پیشگارسون: بس 

د؟شروع کنی  

Maryam: No, lasagna is more than enough for me!   افیه.: نه، الزانیا برای من کمریم 

Ali: I think I'll have the lasagna as well. .علی: فکر کنم منم الزانیا سفارش بدم  

Waitperson: Right. That's two lasagnas. Would you care for an appetizer? بسیار خوب. دو تا  گارسون: 

دارید؟ میلغذا شما پیشالزانیا.   

Ali: Yes, I'll take the calamari.        .علی: بله، کاالماری لطفا 

Mona: Oh, that sounds good! I can't decide between the chicken marsala and grilled fish.  :مونا

م.شده نمیتونم تصمیم بگیر، خوب به نظر میاد. من بین مرغ مارساال و ماهی گریلاوه  

Waitperson: The fish is fresh, so I'd recommend that.       .گارسون: ماهیش تازه است. واقعا پیشنهاد میکنم 

Mona: Great. I'll have the fish. I'd also like a salad.       و یه ساالد هم میخوام. میخوام.  مونا: عالیه. ماهی رو

Waitperson: What would you like to drink? وشیدنی چی میل دارید؟      گارسون: ن  

Maryam: I'll have water. من آب میخوام.  مریم:   

Ali: I'd like a beer. .علی: من آبجو میخوام 

Mona: I'll take a glass of red wine. منم یه لیوان شراب قرمز میخوام.    مونا:  

Waitperson: Thank you. I'll get the drinks and the appetizers. ذا غنوشیدنی و پیش با . منگارسون: ممنون

گردم.برمی   

Ali: Thank you. علی: ممنون.         

 


