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På	  	  restaurangen	  
	  
Du	  och	  en	  kompis	  är	  nya	  i	  en	  ny	  stad	  och	  ska	  äta	  på	  en	  restaurang.	  	    
	  
A:	  Vad	  vill	  du	  äta?	  
B:	  Jag	  vet	  inte.	  	  Men	  det	  var	  längesedan	  jag	  åt	  hamburgare.	   
A:	  Jag	  läste	  o	  om	  en	  restaurang	  på	  Internet	  som	  har	  sallad,	  pasta,	  pizza	  och	  hamburgare.	  Den	  heter	  
Värdshuset.	  Men	  jag	  vet	  inte	  var	  den	  ligger.	  	  
B	  går	  fram	  till	  en	  förbipasserande	  person	  (C)	  och	  frågar	  var	  Värdshuset	  ligger.	    
C:	  Det	  är	  inte	  långt	  härifrån.	  	  Gå	  rakt	  fram	  och	  ta	  andra	  gatan	  till	  höger.	  	  Fortsätt	  på	  den	  gatan	  tills	  ni	  
kommer	  till	  en	  biograf.	  Där	  svänger	  ni	  vänster	  och	  efter	  ungefär100	  meter	  så	  har	  ni	  Värdshuset	  på	  
vänster	  sida.	  	  

A:	  Tack	  så	  mycket.	    
B	  repeterar	  informationen	  från	  C	  tills	  de	  kommer	  fram. 
B:	  Rakt	  fram.	  	  Andra	  gatan	  till	  höger.	  	  	  Fortsätt	  på	  samma	  gata	  tills	  vi	  kommer	  till	  en	  biograf.	  Svänga	  
vänster	  och	  efter	  ungefär	  100	  meter	  så	  har	  vi	  Värdshuset	  på	  vänster	  sida.	  	  Där	  är	  det	  ju.  
A:	  Ett	  bord	  för	  två,	  tack  
D:	  Välkomna.	  Varsågoda,	  era	  menyer.	  	  Vad	  vill	  ni	  ha	  att	  dricka?	   
A:	  Jag	  vill	  ha…	  
B:	  Och	  jag	  tar…	  

D:	  Tack.	  	  Jag	  kommer	  strax	  med	  era	  drycker.	    
A	  och	  B	  tittar	  i	  menyerna	  och	  bestämmer	  sig	  för	  både	  huvudrätt	  och	  efterrätt.	    
D:	  Ja?	  Vad	  får	  det	  lov	  att	  vara?	   
A:	  Jag	  vill	  ha	  …	  till	  huvudrätt	  och	  …	  till	  efterätt.	  
B:	  Jag	  tar…	  till	  huvudrätt	  och	  …	  till	  efterätt	  
D	  kommer	  med	  maten	  och	  när	  A	  och	  B	  har	  ätit	  färdigt	  kommer	  D	  och	  tar	  tallrikarna. 
D:	  Smakade	  det	  bra?	  	  
B:	  Ja,	  tack.	  	  Det	  var	  jättegott	  
A:	  Ja,	  maten	  var	  helt	  utsökt.	  	  	  Kan	  vi	  få	  notan,	  tack?	  	  
D	  kommer	  med	  notan,	  A	  och	  B	  betalar	  och	  går.	  	  
	  


