Travel English

RESTAURANTE

AT A RESTAURANT

Can I make a reservation at 6pm?

Posso fazer uma reserva às 6pm?

I’d like a table near the window.

Gostaria de uma mesa perto da janela.

Foco da Linguagem

Language Focus
Can I make a reservation
I’d like a table
(I would)

at 6pm?
on the terrace?
for 2?

Posso fazer uma reserva

near the window.

Gostaria de uma mesa
(Eu gostaria)

outside.

Conversation
1. Serina
:
2. Restaurant Clerk :
3. Serina
:
4. Restaurant Clerk :
5. Serina
:
6. Restaurant Clerk :
			

às 6pm?
no terraço?
para 2?
perto da janela.
do lado de fora.

Conversação
Can I make a reservation _______?
Yes Madam. How many persons?
I’d like a reservation for 2.
Where would you like to sit?
I’d like a table ____________.
Okay. Thank you for choosing us.
We are expecting you at 6pm.

Questions
1. How will you ask the restaurant clerk when you want to know if you 		
can make a reservation at 6pm?
2. How will you tell the restaurant clerk that you would like a table near
a window?
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1. Serina		 : Posso fazer uma reserva ___?
2. Restaurant Clerk : Sim, madame. Quantas pessoas?
3. Serina		 : Gostaria de uma reserva para 2.
4. Restaurant Clerk : Onde gostaria de se sentar?
5. Serina		 : Gostaria de uma mesa___.
6. Restaurant Clerk : Tudo bem. Obrigado por nos escolher.
				 Estamos a esperando às 6pm.

Questões

1.
2.

Como você perguntaria ao funcionário do restaurante quando 			
quiser fazer uma reserva às 6pm?
Como você diria ao funcionário do restaurante que gostaria de uma 		
mesa perto da janela?
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RESTAURANTE

AT A RESTAURANT

Can I see the menu?

Posso ver o cardápio?

Could you recommend a local food?

Poderia recomendar um prato típico?

Foco da Linguagem

Language Focus
see

Can I

a local food?

1. Sakito		
2. Waiter
3. Sakito		
4. Waiter
			
5. Sakito		
6. Waiter

Questions

D2

o cardápio?
um prato típico?
um bom vinho?

Conversação

Conversation

1. How will you ask the waiter when you want to know if you can
see the menu?
2. How will you ask the waiter when you want to know if he can
recommend you a local food?

checar

Poderia recomendar

a nice wine?

Can I _____ the menu?
Yes sir. Here you are.
Could you recommend ____________?
We have a local seafood and a traditional kind of
meat dishes.
Oh, good! I’m in the mood for seafood today.
I recommend grilled lobster.

ver

Posso

the menu?

check

Could you recommend

1. Sakito :
2. Waiter :
3. Sakito :
4. Waiter :
			
5. Sakito :
6. Waiter :

Travel English

: Posso ___ o menu?		
: Sim senhor. Aqui está.
: Poderia recomendar ___ ?
: Temos frutos do mar e um tipo tradicional de
prato de carnes.
: Ótimo! Estou a fim de frutos do mar hoje.
: Recomendo Lagosta grelhada.

Questões
1.
2.

Como você perguntaria ao garçon quando quiser saber se pode ver o
cardápio?
Como você perguntaria ao garçon quando quiser saber se ele pode 		
recomendar um prato típico?
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RESTAURANTE

AT A RESTAURANT

I’d like to have today’s special.

Gostaria do prato do dia.

I’ll have a glass of house wine.

Quero uma taça do vinho da casa.

Language Focus

Foco da Linguagem

I’d like to have
( I would )

today’s special.
one burger and coke.

Gostaria
(Eu gostaria)

do prato do dia.

I’ll have
( I will )

a glass of house wine.
a steamed pork.

Quero
(Eu quero)

uma taça de vinho da casa.

1. Serina :
2. Waiter :
			
3. Serina :
4. Waiter :
5. Serina :
6. Waiter :

What’s today’s special?
We have a very good lobster fresh from the sea.
It’s a fresh catch.
That sounds good. I’d like to have ___________.
Okay sir. And would you like something to drink?
I’ll have a glass of ___________.
Right away, sir.

1. Serina :
2. Waiter :
			
3. Serina :
4. Waiter :
5. Serina :
6. Waiter :

Questions

D3

How will you tell the waiter that you would like to have today’s special?
How will you tell the waiter that you will have a glass of house wine?

de um hamburger e uma coca.
porco cozido.

Conversação

Conversation

1.
2.

Travel English

Qual o prato do dia?
Temos uma lagosta fresca muito boa.
É uma pescada fresca.
Isso parece bom. Gostaria de ___ .
Tudo bem, senhor.
Vou querer uma taça de ___.
Agora mesmo, senhor.

Questões
1.
2.

Como você diria ao garçon que gostaria do prato do dia?
Como você diria ao garçon que quer uma taça do vinho da
casa?
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RESTAURANTE

AT A RESTAURANT

I’m allergic to oyster.

Sou alérgico a Ostra.

Do you have something good for vegetarian?

Você tem algo bom para vegetariano?

Language Focus
I’m allergic to

Do you have something good for

Foco da Linguagem
oyster.
sesame seed.

Waiter :
Sakito :
Waiter :
Sakito :
Waiter :
Sakito :

Sou alérgico a

vegetarian?

Você tem algo bom para

children?

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We also have a very good raw Oyster today.
I’m sorry but I’m allergic to _______.
Oh.I’m sorry to hear that.
Do you have something good for ________?
Yes, we have pumpkin soup and green salad.
Okay. I’ll have that .

D4

How will you tell the waiter that you are allergic to oyster?
How will you ask the waiter if they have something good for
vegetarian?

ostra.
semente de gergelim
vegetariano?
criança?

Conversação
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Questions
1.
2.

Travel English

Waiter
Sakito
Waiter
Sakito
Waiter
Sakito

: Hoje temos também uma ótima ostra crua.
: Desculpe, mas sou alérgico a ____.
: Oh. Sinto muito.
: Você tem algo bom para vegetariano?
: Sim, temos sopa de abóbora e salada verde.
: Tudo bem. Vou querer isso.

Questões
1.
2.

Como você diria ao garçon que tem alergia a ostra?
Como você perguntaria ao garçon se eles tem algo bom para 		
vegetariano?
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RESTAURANTE

AT A RESTAURANT

Could you bring an extra plate?

Poderia trazer um prato extra?

Can I have some more water?

Posso pedir um pouco mais de água?

Language Focus

Foco da Linguagem

Could you bring

an extra plate?
some chopsticks?

Poderia trazer

um prato extra?
uns pauzinhos?

Can I have some

more water?
olive oil?

Posso pedir um pouco

mais de água?
de azeite?

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.

Serina
Waiter
Serina
Waiter
Serina

:
:
:
:
:

Excuse me. Could you bring ________, please?
Okay. In a minute madam. Anything else?
Can I have some __________.
No problem madam.
Thank you.

Questions
1. How will you ask the waiter if he could bring an extra plate for you?
2. How will you ask the waiter if you can have some more water?
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Conversação
1.
2.
3.
4.
5.

Serina
Waiter
Serina
Waiter
Serina

:
:
:
:
:

Com licença. Poderia trazer ___, por favor?
Tudo bem. Em 1 minuto, madame. Mais alguma coisa?
Posso pedir ___?
Sem problemas, madame.
Obrigada.

Questões

1. Como você perguntaria ao garçon se ele pode trazer um prato 		
extra pra você?
2. Como você perguntaria ao garçon se você pode pedir um pouco 		
mais de água?
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Travel English

What kind of dessert do you have?

Que tipos de sobremesas você tem?

Can I have chocolate cake, please?

Posso pedir um bolo de chocolate, por favor?

Language Focus

Foco da Linguagem

What kind of

dessert

Can I have

chocolate cake,

dressing
fresh fruits,

do you have?

Que tipos de

please?

Posso pedir

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Serina
Waiter
Serina
Waiter
Serina
Waiter

:
:
:
:
:
:

I’d like to have something sweet.
We have some kinds of dessert.
What kind of ________ do you have?
We have chocolate cake, apple pie and fresh fruits.
Okay. Can I have ___________, please?
Sure, madam.

Questions
1. How wll you ask the waiter the kind of dessert they have?
2. How will you ask the waiter when you want to know if you
can have a chocolate cake?
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sobremesas
vestido
um bolo de chocolate
frutas frescas

você tem?
por favor?

Conversação
1. Serina : Gostaria de pedir algo doce.
2. Waiter : Temos alguns tipos de sobremesa.
3. Serina : Que tipos de ___ você tem?
4. Waiter : Temos bolo de chocolate, torta de maçã e frutas
			frescas.
5. Serina : OK. Posso pedir ___, por favor?
6. Waiter : Claro, madame.

Questões
1. Como você perguntaria ao garçon que tipos de sobremesas eles tem?
2. Como você perguntaria ao garçon quando quiser saber se pode pedir
um bolo de chocolate?
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Travel English

I enjoyed the good lobster.

Apreciei a boa lagosta.

Can I get this food wrapped?

Poderia embrulhar esta comida para mim?

Foco da Linguagem

Language Focus
I enjoyed
Can I get

the good lobster.

Apreciei

the delicious spaghetti.
this food
this leftover

wrapped?

Poderia embrulhar

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.

Waiter
Sakito
Waiter
Sakito
Waiter

:
:
:
:
:

Are you enjoying your food sir?
Yes. I enjoyed the ______________.
Is there anything else you need sir?
Can I get ________ wrapped?
Sure sir.

Questions
1.
2.
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How will you tell the waiter that you enjoyed the good lobster?
How will you ask the waiter when you want get the food wrapped?

a boa lagosta.
o espaguete delicioso.
esta comida
estes restos

para mim?

Conversação
1.
2.
3.
4.
5.

Waiter
Sakitio
Waiter
Sakito
Waiter

: Está aproveitando sua refeição, senhor?
: Sim. Apreciei a ___ .
: Precisa de mais algo, senhor?
: Poderia embrulhar ___ para mim?
: Claro, senhor.

Questões
1. Como você diria ao garçon que apreciou uma boa lagosta?
2. Como você perguntaria ao garçon quando quiser que ele
embrulhe a comida?

D7

Travel English

RESTAURANTE

AT A RESTAURANT

Do you accept credit card?

Vocês aceitam cartão de crédito?

I’ll pay cash.

Vou pagar em dinheiro.

Language Focus
Do you accept
I’ll pay		

Foco da Linguagem
credit card?

Vocês aceitam

traveler’s check?
cash.

Vou pagar		

at the counter.

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waiter
Sakito
Waiter
Sakito
Waiter
Sakito

:
:
:
:
:
:

Do you have additional order sir?
None. By the way, do you accept ______ card?
I’m sorry but we don’t.
Okay. I’ll pay _______.
Anything else sir?
No. Thank you.
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How will you ask the waiter if they accept credit card?
How will you tell the waiter that you will pay cash?

cartão de crédito?
cheque?
em dinheiro.
no balcão.

Conversação
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Questions
1.
2.

Travel English

Waiter
Sakito
Waiter
Sakito
Waiter
Sakito

:
:
:
:
:
:

Tem algum pedido adicional, senhor?
Nenhum. A propósito, vocês aceitam cartão___?
Desculpe, mas não aceitamos.
Tudo bem. Vou pagar em___.
Mais alguma coisa, senhor?
Não. Obrigado.

Questões
1.
2.

Como você perguntaria ao garçon se eles aceitam cartão de
crédito?
Como você diria ao garçon que vai pagar em dinheiro?
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RESTAURANTE

AT A RESTAURANT

Check, please.

O total, por favor.

Could you give me a receipt?

Poderia me dar um recibo?

Language Focus

Foco da Linguagem

Check

Confira,

please.

Bill
Could you

give me
issue me

Sakito
Waiter
Sakito
Waiter
Sakito

:
:
:
:
:

______, please.
I’ll get it now, sir.
Thank you.Could you ________ a receipt?
Yes sir I’ll be back for the receipt.
Yes, please.

1. How will you ask the waiter for the check?
2. How will you ask the waiter if he could give you a receipt?

me dar

Poderia

a receipt?

Questions

D9

por favor.

A conta

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.

Travel English

me emitir

um recibo?

Conversação
1.
2.
3.
4.
5.

Sakito
Waiter
Sakito
Waiter
Sakito

:
:
:
:
:

___, por gentileza.
Vou pegar agora, senhor.
Obrigado. Poderia ___ um recibo?
Sim, senhor. Voltarei com o recibo.
Por favor.

Questões
1. Como você pediria o total para o garçon?
2. Como você perguntaria ao garçon se ele pode te dar um recibo?
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RESTAURANTE

AT A RESTAURANT

It’s on me.

É por minha conta.

Lets go dutch.

Vamos dividir.

Language Focus

Foco da Linguagem
me.

It’s on
go
pay

Sakito
Serina
Sakito
Serina
Sakito
Serina

:
:
:
:
:
:

Today’s food is very nice! I love it.
I think so.
This time, it’s on____.
Oh really? No. Let’s ____ Dutch.
No, it’s okay. I will pay.
Thank you. Next time, we’ll go Dutch.

Questions
1. How will you tell your friend that you will pay everything?
2. How will you tell your friend that you will pay separately?
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sua conta.
dividir.
pagar separado.

Vamos

Conversation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

minha conta.

É por

you.

Let’s

Travel English

Conversação
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sakito
Serina
Sakito
Serina
Sakito
Serina

:
:
:
:
:
:

A refeição de hoje foi muito boa! Eu amei.
Também achei.
Desta vez, é por ___.
Sério? Não. Vamos ___.
Não, tudo bem. Eu pago.
Obrigado. Da próxima vez, nós dividimos.

Questões
1. Como você diria ao seu amigo(a) que vai pagar tudo?
2. Como você diria ao seu amigo(a) que vai pagar separado?
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