
Uit eten
Zeg na.

Zullen we hier gaan eten?

Ja prima, dat lijkt me leuk!

Zullen we daar gaan zitten?

Ja okay, ik vind het goed.

Zullen we de ober roepen?

Ja, goed. Roep jij hem maar.

OBER ... kunnen we de menukaart krijgen?

Even kijken. Zullen we die kippensoep nemen?

Ja, goed idee, dat lijkt me lekker.

En ... zullen we dan dat Italiaanse gerecht doen?

Ja, prima, laten we dát doen. 

En een toetje? Zullen we ijs met slagroom bestellen?

Ja hoor, dat lijkt me heerlijk.

OBER … kunnen we bestellen? We willen graag ….

MMM … echt lekker. Smaakt het jou?

Jazeker, echt lekker.

Wat een heerlijk ijsje is dit. Smaakt het jou?

Ja nou! Heerlijk.

Zo ... zullen we nu betalen?

Ja, laten we dat doen.

Betaal jij dan even?

Nee, dát vind ik geen goed idee!
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Uit eten
Vul zelf in en speel na.

Zullen we h______________________________ eten?

Ja prima, dat l______________________________ me leuk!

Zullen we daar gaan z______________________________ ?

Ja okay, ik vind h______________________________ goed.

Zullen we de ober r______________________________ ?

Ja, goed. Roep jij h______________________________ maar.

OBER ... kunnen we de menukaart k______________________________ ?

Even k______________________________ . Zullen we die kippensoep n______________________________ ?

Ja, goed idee, dat l______________________________ me lekker.

En ... zullen we dan dat Italiaanse gerecht d______________________________ ?

Ja, prima, l______________________________ we dát doen. 

En een toetje? Zullen we ijs met slagroom b______________________________ ?

Ja hoor, d______________________________ lijkt me heerlijk.

OBER ... k______________________________ we bestellen? We willen graag ….

MMM ... echt lekker. S______________________________ het jou?

Jazeker, e______________________________ lekker.

Wat een heerlijk ijsje is dit. S______________________________ het jou?

Ja n ______________________________ ! H______________________________ .

Zo ... z______________________________ we nu betalen?

Ja, l______________________________ we dat doen.

B______________________________ jij dan even?

Nee, dát vind ik g________ goed idee!
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