
Ravintolassa (B2)

Matti: Hyvää iltaa!
Tarjoilija: Hyvää iltaa!
Matti: Meillä oli pöytä varattuna.
Tarjoilija: Millä nimellä?
Matti: Saari.
Tarjoilija. Aivan. Tulkaa, näytän teille pöydän.

Matti: Mitä me juomme? 
Sofia: Otetaan yksi pullo punaviiniä. 
Matti: Otetaan mieluummin valkoviiniä.
Sofia: Se käy mainiosti.
Matti: Minä tarjoan tällä kertaa. Täällä on todella hieno valaistus ja musiikki. Mitä haluat syödä?
Sofia: Otan pippuripihvin.
Matti: En syö yhtään lihaa. Onko täällä mitään ruokaa vegaaneille?
Sofia: Menussa lukee että täällä tarjoillaan täytettyä kikhernemunakasta. Tarjotaankohan täällä mitään
suomalaisia perinneruokia? 
Matti: En tiedä. Useat suomalaiset perinneruoat ovat hyvin epäterveellisiä - liian suolaisia ja rasvaisia.
Liikaa kermaa, voita ja sokeria.
Sofia: Aha. Mutta ne kuulostavat niin herkullisilta!

Tarjoilija: Hyvää iltaa! Mitä teille saisi olla?
Matti: Hei. Otamme vihanneksia, yhden pippuripihvin ja täytetyn kikhernemunakkaan.
Sofia: Ja yhden pullon talon valkoviiniä.
Tarjoilija: Tuon ne pian.
Matti: Kiitos.

Tarjoilija: Ja ruokanne on valmis. Olkaa hyvä, hyvää ruokahalua!
Sofia: Miltä se munakas maistuu?
Matti: Vie kielen mennessään. Nyt meidän pitäisi nostaa malja tälle illalle ja suomen kielen opinnoillesi!
Olet edistynyt todella paljon!
Sofia: Kippis!

Did you understand the text?
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Did you understand the text?

1) Minkä viinin Matti ja Sofia tilaavat?

Kuohuviinin
Valkoviinin
Punaviinin
Roseeviinin

a)
b)
c)
d)

2) Miksei Matti syö lihaa?

Matti on kasvissyöjä
Ravintolan liha on liian kallista
Matti ei pidä lihan mausta
Matin ei tehnyt mieli lihaa

a)
b)
c)
d)

3) Mitä Matti ajattelee suomalaisista perinneruoista?

Ne ovat terveellisiä
Ne maistuvat herkullisilta
Ne ovat yleensä epäterveellisiä
Ne ovat mauttomia

a)
b)
c)
d)

4) Mitä Matti ei tilaa?

Kikhernemunakasta
Punaviiniä
Vihanneksia
Valkoviiniä

a)
b)
c)
d)

5) Mitä mieltä Matti on munakkaasta?

Se maistuu pahalle
Se maistuu todella herkulliselta
Se on mautonta
Se on ihan hyvää

a)
b)
c)
d)

6) Mille Matti ja Sofia nostavat maljan?

Hyvälle ruoalle
Terveydelle
Ystävyydelle
Sofian kieliopinnoille

a)
b)
c)
d)
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