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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I order food and drink in a 
restaurant? 
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  

સેમ...વેલકમ સેમ!   

Sam 

Hello, everybody. 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે વાત કરીશ ાં કે તમે રેસ્ટોરાાંમાાં ઓર્ડર કઈ રીતે આપશો. એક વ્યક્તત રેસ્ટોરાાંમાાં ઓર્ડર આપી 
રહ્યો છે. તમે ઑડર્ઓ સાાંભળો અને જાણવાનો પ્રયાસ કરો કે તે ઓર્ડર કેટલાાં ભાગમાાં આપે છે. અઘર ાં 
લાગત ાં હોય તો ર્ોન્ટ વરી. અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. તમારી મદદ માટે શબ્દો છે ‘soup’, ‘fish’, 

‘vegetables’, ‘chocolate cake’ અને ‘water’.  મમત્રો, ‘soup’ ને ગ જરાતીમાાં સ પ જ કહીશ ાં જ્યારે ‘fish’ એટલે 
માછલી. ‘Vegetables’ એટલે શાકભાજી અન ે‘chocolate cake’ ને ગ જરાતીમાાં ચૉકોલટ કેક જ કહીશ ાં. ‘Water’ 

ને ગ જરાતીમાાં પાણી કહવેામાાં આવે છે. 
 

Waiter 
Are you ready to order? 

Diner 
Yes! To start, I’ll have the soup, please. For main, I’ll have the fish with vegetables. And for desserts, I’ll have 

the chocolate cake, please. 

Waiter 
Of course. Anything to drink? 

Diner 
To drink, I’ll have water, please. 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં મમત્રો?  વ્યક્તતએ પોતાનો ઓર્ડર ત્રણ ભાગોમાાં આપ્ ાં. So, Sam, shall we look at the 
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language we can use to order in a restaurant?  

 

Sam  

Absolutely! 

પે્રઝન્ટર 

તો ‘waiter’ એ સૌથી પહલેા પછૂ્ ાં, ‘Are you ready to order?’. આનો અથડ થયો કે ‘શ ાં તમે ભોજનનો 

ઓર્ડર આપવા માટે તૈયાર છો?’ ‘Waiter’ ને ગ જરાતીમાાં વેટર જ કહીશ ાં. 

Sam  

There are only two ways to answer this question: ‘yes’ or ‘no’! In our conversation, the answer was ‘yes’. 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, તમે ફરીથી વ્યક્તતને સાાંભળો અને જાણો કે તેને જમવાન ાં ઓર્ડર કઈ રીતે આપ્ ાં. તે પોતાના 
ઓર્ડર ત્રણ ભાગમાાં કહ ેછે અને દરેક ભાગ એક-બીજાથી અલગ છે. 
 

‘Yes! To start, I’ll have the soup, please. For main, I’ll have the fish with vegetables. And for desserts, I’ll have 

the chocolate cake, please.’ 
 

પે્રઝન્ટર  
મમત્રો, તમે ખ્યાલ કયો કે ત્રણેયમાાં અલગ ક્યો છે? ‘To start’ એટલે શરૂઆતમાાં જ્યારે ‘for main’ ને કહીશ ાં 
મ ખ્યભાગ માટે. ‘For dessert’ એટલે ભોજનને અંતે પીરસાતી મધ ર વાની. ‘To start’ એક ડિયા છે,  પણ 
‘main’ અન ે‘dessert’ સાંજ્ઞા છે અન ેએટલા માટે બોલતી વખતે આગળ ‘for’ નો ઉપયોગ કરશ ાં નહી કે ‘to’ 
નો.  
  
Sam  

And then you say what you want – do you remember how? 

 

પે્રઝન્ટર 
Yes. ‘I’ll have નો ઉપયોગ કરીને. ‘I’ll have એટલે હ ાં લઈશ…તમે તાત્કાલલક મનણડય મવશે વાત કરી રહ્યા છો 
અને એટલા માટે અહીં ‘I’ll’ નો ઉપયોગ ડિયાપદ ‘have’ સાથે કરીશ ાં. 
 

Sam  

Yes, decisions in a restaurant are usually quite quick. And after ‘I’ll have…’ you say the food or drink you want. 

 

પે્રઝન્ટર 
અંગ્રેજીમાાં ઓર્ડર આપતી વખતે ભોજન પહલેા ‘the’ નો ઉપયોગ એ ફરજીયાત છે કારણકે તમે મેન્્મૂાાં 
શામેલ ચોક્કસ વાનગી મવશ ેવાત કરી રહ્યા છો. સેમને સાાંભળો અને અભ્યાસ કરો. 
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Sam  

Repeat after me: 

 

‘To start, I’ll have the soup, please’. 

 

‘For main, I’ll have the fish with vegetables’.  

 

‘And for dessert, I’ll have the chocolate cake, please’. 

 

પે્રઝન્ટર 
હવે વેટર તમને પછૂશે ‘Anything to drink?’ એટલે ‘શ ાં તમે ભોજન સાથે કોઈ પીણ ાં ઓર્ડર કરવા માાંગો 
છો?’  

 

Sam 

Yes – this is short for ‘would you like anything to drink? – and how do you answer it, do you remember? Let’s 

listen again: 

 

‘To drink, I’ll have water, please’. 

 

પે્રઝન્ટર 
તો આપણે ‘to drink’, અને ‘to start’ કહીશ ાં કારણકે બને્ન ડિયા છે. વાક્યમાાં બને્ન ‘I’ll…’’ પછી આવશે.  
 

Sam  

Great! Now you’ve learned what to say in a restaurant, it’s time for you to practise.  

 

પે્રઝન્ટર 

સૌથી પહલેા તમને વેટર પછૂશે કે શ ાં તમે ઓર્ડર માટે તૈયાર છો? પહલેા તમે પોતાના માટે સ પ માંગાવો. 

યાદ રાખો ઓર્ડર આપતી વખતે ‘for’ નો ઉપયોગ નથી કરવ ાં અને વેટરને મવન્રમ રીતે ઓર્ડર આપવાન ાં 

છે. સેમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 

Sam  

To start, I’ll have the soup, please. 
 

પે્રઝન્ટર 

તમને ખાવામાાં માછલી ઓર્ડર કરવી છે. અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે કરશો?  

 

Sam  

For main, I’ll have the fish. 

 

પે્રઝન્ટર 
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Did you say the same? અને છેલ્લે તમે વેટરના પ્રશ્નના જવાબ કહો કે મન ેપાણી જોઈએ છે. સેમ તમને 
જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

‘Anything to drink?’ 

 

Sam  

To drink, I’ll have water, please. 

 

પે્રઝન્ટર 

Ok, so now you know how to order food and drink in a restaurant. Why not practise this with a friend? 

 

Sam  

Yes, and see you next week. Bye! 

 

પે્રઝન્ટર 

Bye! 

 


