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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I order food and drink in a 
cafe? 
This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમારા બધાન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે  

શોન...વેલકમ શોન!   

Sian 

Hello, everybody. Welcome! 

 
પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે વાત કરીશ ાં કે તમે કૅફેમાાં ઓર્ડર કઈ રીતે આપશો. એક વ્યક્તત કૅફેમાાં ઓર્ડર આપી રહ્યો છે. 
તમે ઑડર્ઓ સાાંભળો અને જાણવાનો પ્રયાસ કરો કે તેને શ ાં ઓર્ડર આપ્યો છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો 
ર્ોન્ટ વરી. અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. 
 

What can I get you? 

Can I have a green tea and a cheese sandwich please? 

Take away or have here? 

Take away please. 

Anything else? 

That's all thanks. 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં મમત્રો?  વ્યક્તતએ એક ‘green tea’ અને એક ‘cheese sandwich’ નો ઓર્ડર આપ્યો છે. 

ગ જરાતીમાાં ‘green tea’ ને ગ્રીન ટી જ કહીશ ાં જ્યારે ‘cheese sandwich’ ને ચીઝ સેન્ર્મવચ કહીશ ાં. So,Sian, 

shall we look at the language we can use to order in a café? 
 
Sian 
Yes, let's do it!  
 
પે્રઝન્ટર 

તો જ્યારે ઓર્ડર આપવાનો વારો તમારો હશે તો સહાયક તમને પછૂશે કે શ ાં જોઈએ છે. 
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Sian   

Yes, can you remember what they said? Let's listen again to find out. 

 

What can I get you? 

 

Sian   

Yes, you'll probably hear 'what can I get you'? Or they may say 'who's next?' 

 

પે્રઝન્ટર 
Yes, જો તમે 'who's next?' સાાંભળો તો તેનો અથડ થયો કે હવે કોને સેવા આપવાની છે? 

 

Sian   

Now, it's time to order. You can say 'Can I have…' and then give your order.  

 

Let's practise the pronunciation of that! Repeat after me: 'Can I have…' 

 

પે્રઝન્ટર  
જો ઓર્ડર એક વસ્ત  નો હોય અથવા તો ગણી શકાય એવી હોય તો ‘a’ નો ઉપયોગ કરો. અને જો વસ્ત   
સ્વરથી શરૂ થાય તો ‘an’ નો ઉપયોગ કરો. 
 

Sian  

That's right. Careful with pronunciation – so we say 'uh' and 'un'. So, 'Can I have a green tea?' 'Can I have an 

orange juice?' And remember to be polite, so what word do we need to add?  That's right – It's please.  

 

પે્રઝન્ટર 
અને બોલતી વખત ે‘intonation’  ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખજો! શોનને સાાંભળો અને જાણો કે તે કઈ રીતે કહી 
રહી છે. મમત્રો, ‘intonation’ એટલે સ્વર કાઢવાનો ઢાંગ. બીજો અથડ થાય છે લય. 
 

Sian   

Repeat after me: 
 

‘Can I have a green tea please?’  

પે્રઝન્ટર 

હવે તમે સામાન્યતઃ આ પ્રશ્ન સાાંભળશો.  
 

Take away or have here?   

આનો અથડ થયો કે શ ાં તમે જે વસ્ત   ઓર્ડર કર્ ું છે તે કૅફેમાાં જમશો કે પછી પૅક કરીને લઈ જશો? 
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Sian   

Yes and you can just say 'have here please' if you want to stay. Or, 'take away please' if you want to take it out 

of the café. Don't forget 'please'. 

 

પે્રઝન્ટર 
અને છેલ્લ ેતમને વેઈટર પછૂશે 'anything else?'  

 

Sian   

That's right – this is short for 'do you want to buy anything else'?  

 

પે્રઝન્ટર 
Yes. વેઈટર તમને પછૂી રહ્યો છે કે શ ાં તમે બીજ ાં કઈ ઓર્ડર કરવા માાંગો છો કે નહીં. 
 

Sian   

If you don't want anything, just say 'that's all thanks'.  Let's practise. Repeat after me:  That's all thanks. 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, (Sian ). મમત્રો, તો હવે તમને ખબર છે કે કૅફેમાાં ઓર્ડર કઈ રીતે આપવ ાં. હવે સમય થયો છે 

અભ્યાસ કરવાનો. સૌથી પહલેા તમે વેઈટરને સાાંભળો. 

Who's next? 

 

પે્રઝન્ટર 

OK. હવે તમારે ઓર્ડર કરવાન ાં છે. શ ાં તમે બ્લેક કૉડફ ઓર્ડર કરી શકશો? સેમ તમન ેજવાબ જણાવે એ 
પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Sian   

Can I have a black coffee please? 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? 
 

હવે તમે બીજો પ્રશ્ન સાાંભળો: 
 

To have here or take away? 

 

પે્રઝન્ટર 

તમે કૉડફ કૅફેમાાં જ પીવા માાંગો છો. અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે કહશેો? શોન તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા 
તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
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Sian   

To have here please. 
 
પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? હવે તમે બીજો કોઈ ઓર્ડર આપવા માાંગતા નથી. અંગ્રેજીમાાં તમે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર 
કઈ રીતે આપશો?  

 

Anything else? 

 

Sian   

That's all thanks. 

 

પે્રઝન્ટર 
Ok, so now you know how to order food and drink in a café. પોતાની મનપસાંદ વાનગી મવશે વાત કરવા 
માટે જરૂરી ભાષા શીખો અને કોઈ મમત્ર સાથે અભ્યાસ કરો2. 

 

Sian   

Good idea! See you next week. Bye bye! 

 

પે્રઝન્ટર 
Goodbye! 


