
  zevenentwintig 27

3 Gaan we iets drinken? 
a Vul aan met bekende “hapjes en drankjes”. Ergänzen Sie 

Ihnen bekannte Speisen und Getränke.

iets kouds iets warms iets zoets iets hartigs
 bitterballen 

b Wat past bij elkaar? Verbind. Was passt 
zusammen? Verbinden Sie.

1 Wat heb ik een honger, zeg! a Ja, dat lust ik wel.
2 Waar heb je zin in? b Nou, in iets zoets.
3 Waar kan je hier iets c Ik ken een snackbar
 hartigs eten?   hier in de buurt.
4 Heb je misschien trek in  d Graag, ik heb dorst!
 een pannenkoek? e Ja, ik ook!
5 Gaan we iets drinken?

c Spreek met je partner. 
Führen Sie kleine Dialoge 
wie in 3b und empfehlen 
Sie ein Café.

4 Smakelijk eten!
a Luister. Klopt de foto? Hören Sie den Dialog. Was stimmt an der Abbildung nicht?

b Wat bestellen ze? Was bestellen die Leute? Kreuzen Sie auf der Speisekarte oben an.



5–7 →

1/12 

�  Heb je trek / zin in …?
�  Ken je Café Fischer 
 in de Mozartstraße? 
�  Daar is de cappuccino 
 goed en niet duur.

Ik heb …
Heb je …?

  drankjes hapjes

Ik heb …
Heb je …?

HAPJES

pannenkoek
met suiker € 4,75
met ijs € 6,50

wafel
met suiker € 4,75
met slagroom € 5,75

taart € 4,50
erwtensoep € 4,80
portie bitterballen € 6,50
tosti met ham en kaas € 4,90
slaatje met tomaten 

en garnalen € 10,20

DRANKJES

spa rood / blauw € 2,30
cola / limonade € 2,30
ijsthee € 2,80
vruchtensap € 2,75
pils € 2,30
koffi  e € 2,70
koffi  e verkeerd € 3,30
cappuccino € 3,10
thee € 2,70
warme chocolade 

met slagroom € 3,75

zoet �  iets zoets
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