
Jennifer bokar bord på La Copita (A2)

- Restaurang La Copita, hur kan jag hjälpa dig?
- Hej! Jag heter Jennifer och jag skulle vilja boka ett bord till lördag kväll.
- Absolut! Hur många personer är ni som ska äta?
- Vi är … Vänta lite, jag måste räkna … En, två, tre… Vi är sex personer, så jag behöver ett ganska stort
bord.
- Okej. Vi har endast ett bord ledigt på vår uteservering. Går det bra att sitta utomhus och äta?
- Nej, vi vill gärna sitta inomhus. Finns det plats på söndag? Vi ska fira min mammas födelsedag, så det
måste vara den här helgen.
- Jag förstår. Jag har ett ledigt bord inomhus på söndag klockan 18:30. Är det okej?
- Ja, jättebra! 
- Toppen. Då skriver jag ditt namn och telefonnummer i bokningen. Du får en sms-bekräftelse strax.
- Tack, hej då!

Did you understand the text?

1) När vill Jennifer komma till restaurangen?

Ikväll
Söndag kväll
Lördag kväll
Nästa vecka

a)
b)
c)
d)

2) Hur många platser vill Jennifer boka?

Fyra

Sex

Sju

Tre

a)

b)

c)

d)

3) Hur många lediga bord inomhus finns det
på lördag kväll?

Inga
Ett bord
Två små bord
Ett stort bord

a)
b)
c)
d)

4) Varför är det viktigt för Jennifer att få ett bord
den här helgen?

Hon fyller år

Hennes mamma fyller år

Hennes pappa fyller år

Hon har fått ett nytt jobb

a)

b)

c)

d)

5) Vilken dag och tid bokar Jennifer bord?

Lördag, 18:30
Söndag nästa vecka klockan halv sju

Samma kväll, 18:30
Söndag, klockan halv sju

a)
b)

c)
d)

6) Hur avslutas samtalet?

Jennifer får en bokningsbekräftelse via
sms

Jennifer skickar ett sms med
information till restaurangen

Jennifer säger att hon ska ringa en
annan dag

Restaurangen skickar ett mejl med en
bokningsbekräftelse

a)

b)

c)

d)
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