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How do I…?
How do I order food and drink in a restaurant
సౌమ్య
హాయ్ ! ‘How do I…’ కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. ఇదిగో నాతో పాటూ…
Sam
And me, Sam. Hello, everybody.
సౌమ్య
కిందటివార్ం కెఫేకెళ్లి మనక్ు కావలసిన పదార్ాాలను ఇంగలిషలో ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలో నేర్చుక్ునానం
క్దా! ఇవాళ ర్ెస్ా ార్ెంటలో ఇంగలిషలో భోజనం ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలో తెలుసుక్ుందాం. కెఫేక్ు,
ర్ెస్ా ార్ెంటక్ు క ంచం వయతాయసం ఉంది. ర్ెస్ా ార్ెంటలో మీల్ కోర్చులు ఉంటాయి…starters, main course,
desserts ఇలాగననమాట! ఇవన్నన ఏమిటో కార్యక్రమంలో తెలుసుక్ుందాం. మ ందుగా, ఇక్కడ ఒక్ వయకిి
ర్ెస్ా ార్ెంటలో ఆర్డర్ చేసి ునానర్చ, వందాం. మీక్ు పూర్లిగా అర్ాం కాక్పో యినా క్ంగార్చపడక్ండి. నేను మీక్ు
సహాయం చేస్ి ాను. పరసి ుతానికి వాళి సంభాషణ జాగరతిగా వనండి. సంభాషణలో వచేు క నిన పదాలు ఇవ:
‘soup’, ‘fish’ – చేపలు, ‘vegetables’ – క్ూర్గాయలు, ‘chocolate cake’, ‘water’ – మంచిన్నళలి.

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 dessert,
I’ll have the chocolate cake, please.
Waiter
Of course. Anything to drink?
Diner
To drink, I’ll have water, please.
సౌమ్య
వనానర్ా? వాళలి మూడు కోర్చులు ఆర్డర్ చేస్ార్చ. So, Sam, shall we look at the language we can use to
order in a restaurant?
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Sam
Absolutely!
సౌమ్య
మ ందుగా వెయిటర్ అడిగలన పరశ్న: ‘Are you ready to order?’
Sam
There are only two ways to answer this question: ‘yes’ or ‘no’! In our conversation, the answer was
‘yes’.
సౌమ్య
ఆ వయకిి ఎలా ఆర్డర్ చేస్ార్ో మళ్లి ఒక్స్ార్ల వందాం. మూడు కోర్చులను ఎలా చెపాార్ో జగరతిగా
గమనించండి. మూడిటి ో ఒక్టి భిననంగా ఉంట ంది, వనండి.

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.
సౌమ్య
ఏది భిననంగా ఉందో గమనించార్ా? పదార్ాాలు ఆర్డర్ చేసే క్రమం ఇలా ఉంట ంది: ‘to start’ –
మొదలుపెటా ద
ట ి, ‘for main’ – పరధానమైనది, ‘for dessert’ – మ గలంచేది లేదా చివర్లది. ‘To start’ అనేది కియ
ర ,
‘main’, ‘dessert’...ఇవ ర్ెండు నామవాచకాలు. కాబటిా ఈ ర్ెండిటికీ ‘for’ వాడతాం, ‘to’ కాదు.
Sam
And then you say what you want – do you remember how?
సౌమ్య
Yes, ‘I’ll have... తక్షణం తీసుక్ునన నిర్ణయానిన చెపాడానికి ‘have’ తో పాట గా ‘I’ll’ చెపాాలి.
Sam
Yes, decisions in a restaurant are usually quite quick. And after ‘I’ll have…’ you say the food or drink
you want.

How do I…
bbclearningenglish.com

© British Broadcasting Corporation 2018
Page 2 of 4

సౌమ్య
గమనించార్ా పదార్ాం ఆర్డర్ చేసేటపపాడు ‘the’ వాడాలి. మనం చెపి పననది ఒక్ నిర్లిషామైన పదార్ాం కాబటిా
‘the’ చేర్ాులి. Listen to Sam to practise.
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.’
సౌమ్య
తర్చవాత, మీక్ు తాగడానికి ఏమైనా కావాలా అని అడుగ తార్చ: ‘Anything to drink?’
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.
సౌమ్య
ఇక్కడ ‘to drink’ అని మొదలెటా ాలి. ‘To start’ లాగ ఇది ఒక్ చర్య. తర్చవాత ‘I’ll…’అని క నస్ాగలంచాలి.
Sam
Great! Now you’ve learned what to say in a restaurant, it’s time for you to practise.
సౌమ్య
సర్ే! మ ందు, వెయిటర్ మిమమలిన ఏదెైనా ఆర్డర్ చేస్ి ార్ా అని అడుగ తార్చ. మీర్చ మొదట సూప్
కావాలని అడగండి. ఇక్కడ ‘for’ వాడక్ూడదు, గ ర్చిపెటా కోండి. తర్చవాత Sam చెపిాన వాక్యంతో మీ
జవాబ ను సర్లపో లుుకోండి.
Sam
To start, I’ll have the soup, please.
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సౌమ్య
తర్చవాత, మీక్ు చేపలక్ూర్ కావాలి. ఎలా చెపి ార్చ?
Sam
For main, I’ll have the fish.
సౌమ్య
Did you say the same? చివర్లగా, వెయిటర్ అడిగలనదానికి 'మంచిన్నళలి’ అని జవాబ చెపిా మ గలంచండి.

Anything to drink?
Sam
To drink, I’ll have water, please.
సౌమ్య
Ok, so now you know how to order food and drink in a restaurant. మీ సేనహితులతో క్లిసి పారకీాస్
చెయయండి.
Sam
Yes, and see you next week. Bye!
సౌమ్య
Bye!
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