
dialoguesdiversM1 AU BISTROT 

C’est combien ? 

- Un Perrier , s’il vous plaît. 
- Tout de suite, mademoiselle. 
- C’est combien ? 
- Trois euros. 

 
- Un demi et un croque-monsieur, s’il vous plaît. 
- Et vous ? 
- Un coca et un sandwich au jambon. 
- Très bien. 
- Ça fait combien ? 
- Neuf euros. 

 
- Un verre de vin, deux bières et trois sandwichs au fromage, s’il vous plaît. 

 
- Deux tasses de  café et un jus d’orange, s’il vous plaît. 
- D’accord. 
----------------------- 

- Voici les cafés et le jus d’orange. 
- Merci. Ça fait combien ? 
- Six euros. 

 
- Garçon ! L’addition, s’il vous plaît. 

 
- Mademoiselle ! La note, s’il vous plaît. 

 
Översätt följande ord till franska : 

 

1. koppen, en kopp, kopparna 
2. glaset, ett glas, glasen 
3. kaféet, kaféerna 
4. kyparen, en kypare, kyparna 
5. notan, notorna 

 

Vad säger du på franska när du: 

 

1. frågar var Eiffeltornet finns? 
2. frågar om det finns ett kafé i närheten? 
3. svarar att ni inte vet? 
4. svarar “förlåt”? 
5. svarar att ni inte förstår? 
6. beställer två kaffe och en sandwich med ost? 
7. frågar vad det du just har beställt kostar? 
8. ber om notan? 
9. räknar från 0-10? 
10. talar om dagens datum 
11. bokstaverar ditt namn 
12. säger varsågod 
13. beställer ett glas rött vin 
14. ropar på kyparen 
15. frågar var toaletterna finns 
16. beställer en flaska mineralvatten utan kolsyra 
17. frågar om det finns äppelpaj 

 



dialogue2 

1. hälsa på varandra 

2. fråga hur ni mår 

3. tala om vilken dag det är 

4. tala om vilket datum det är 

5. du har en kompis med dig, presentera honom 

6. du har också en kompis med dig, presentera henne 

7. nu är ni hungriga, gå till en liten restaurang 

8. kyparen hälsar på er och ni hälsar tillbaka 

9. be att få matsedeln 

10. kyparen frågar om ni önskar en fördrink – svara 

11. nu får ni ropa på kyparen för ni vill ha mat 

12. kyparen frågar vad önskas? 

13. beställ varsin förrätt 

14. du beställer en entrecôte 

15. kyparen frågar vilken stekning ni vill ha 

16. du svarar........................... 

17. beställ mer varmrätter 

18. kyparen frågar vad ni vill dricka 

19. beställ något att dricka 

20. maten kommer och kyparen serverar 

21. en stund senare frågar kyparen om det smakade bra – ni svarar 

22. kyparen frågar om ni vill ha ost – svara 

23. nu frågar kyparen vad ni vill ha till efterrätt 

24. beställ efterrätter 

25. beställ kaffe och te 

26. nu vill ni betala, ropa på kyparen och be om notan 

27. kyparen kommer med nota och säger varsågod 

28. ni betalar och avslutar samtalet 

29. kyparen önskar er en trevlig kväll 

30. ni säger tack detsamma och hej då 

6 VERBEN VARA, HA +ERVERB PÅ FRANSKA i presens  

 är   har 

jag är   jag har  

du är   du har  

han är   han har  

vi/man är   vi/man har  

hon är   hon har  

vi är   vi har  

ni är   ni har  

de är   de har  

 

 

 



 

 

 


