3. Comprendre des personnes qui passent commande dans un restaurant
3. Daoine a thuiscint atá ag ordú bia i mbialann.

Dialóg 1






An maith leat iasc ?
Ní maith ar chor ar bith.
An maith leat spaigití ?
Is breá liom é agus taitníonn sceallóga liom chomh maith.
Is maith liomsa chuile shórt ach tá rud amháin nach féidir liom a ithe. Sin
piseanna talún. Tá ailléirge agam leo.

Dialóg 2






Burgar dúbailte le cáis agus cóc le do thoil.
Beag, meánach nó mór ?
Em, mór.
Seo duit. Sin 5 euro.
Go raibh maith agat.

Dialóg 3





Á, scrios, níl mo chuid spéaclaí agam.
Céard ba mhaith leat ? Iasc nó feoil ?
Feoil. An bhfuil laofheoil ann ?
Fan, tá. Tá paipéid laofheola, scalóip Milano, blanquette . . .

Dialóg 4








An bhfuil rogha déanta agaibh ?
Tá, glacfaimid 2 rogha ar 18 euro ?
Sicín stuáilte le sceallóga nó trosc le purée ?
An féidir an purée a ghlacadh leis an sicín ?
Cinnte.
Dhá shicín le purée mar sin le, do thoil.
Agus, rud éigin le hól ?

Dialóg 5
 Ar thaitin sé sin libh ?
 Thaitin. Bhí sé fíorbhlasta.

 Ar mhaith libh milseog ? Tabharfaidh mé an biachlár chugaibh.
 An bhfuil uachtar reoite agaibh ?
 Tá uachtar reoite fanaile, seacláide, piostáise againn agus soirbéad
líomóide, piorra, sú talún agus sú craoibhe.
 Soirbéad sú craoibhe domsa,
 Agus domsa, crème caramail.
 An ólfaidh sibh caife ?
 Ólfaidh, dhá espresso le do thoil.
Dialóg 6


















Dia dhaoibh, a mhná óga. Tá sibh anseo don lón ?
Tá.
Beirt agaibh atá ann ?
Ní hea, triúr againn. Beidh ár gcara ag teacht.
Go breá. Tá bord réitithe daoibh, sa chúinne thall ansin. Tabharfaidh mé
an biachlár chugaibh.
Céard é mias an lae inniu ?
Mairteoil bourguignon.
Céard a théann leis sin ?
Fataí galaithe.
Tá sé sin go breá domsa. Céard fútsa ?
B’fhearr liomsa burgar le cáis agus cóc, más féidir ?
Cinnte, conas is maith leat an fheoil ?
Bruite go maith le do thoil.
Agus cén deoch ?
Uisce le do thoil.
Súilíneach nó gan súilíni, Évian nó Perrier ?
Crúsca uisce agus buidéal mór Badoit le do thoil.

Dialóg 7





Cé acu is fearr leat, uisce gan súilíní nó uisce súilíneach ?
Súilíneach le do thoil. An bhfuil Badoit agaibh ?
Tá cinnte.
Táimse cosúil leatsa. Is breá liom Badoit. Níl sé chomh fiosaí le
Ballygowan ná Perrier.
 D’ól muid go leor San Pellegrino san Iodáil an samhradh seo caite. Níl sé
go dona ach is fearr liom Badoit.

Dialóg 8
 Cuidigh leat féin, déan mar a dhéanfá sa bhaile, Laoise ! An bhfuil mé á
rá sin i gceart ?
 Níl. Laoise atá ann.
 Laoise.
 Sea, sin é.
 An dtógfaidh tu beagán eile mús seacláide ?
 Tógfaidh, beagán beag, le do thoil. Tá sé fíorbhlasta.
Dialóg 9





Bhí sé sin fíorbhlasta, go háirithe na escargots. Cad is ainm dóibh ?
Petits gris, escargots ó Bourgogne agus im le gairleog agus peirsile leo.
Tá siad súmhar !
Go raibh maith agat.

