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Jeg skal have en kop kaffe.

Getränke und Speisen auswählen; im Café etwas bestellen;
über den Geschmack von Getränken und Speisen sprechen

12

Hvad skal du have?
Jeg skal have ...

På café

a) Hvad kalder man drikke- og madvarerne på dansk? Hvad tror I?
Wie nennt man die Getränke und Speisen auf Dänisch? Was vermuten Sie?

et glas appelsinjuice I en café latte I et stykke smørrebrød med skinke og ost I
en kop kaffe I et stykke chokoladekage I en øl I en is

b) Lyt og notér, hvad personerne skal have.
Hören Sie und notieren Sie, was die Personen bestellen möchten.

Hvad skal Lene have? Hun skal have ....................................................

Hvad skal Ole have? Han skal have ....................................................

Hvad skal Dorte have? Hun skal have ....................................................

Og hvad skal du have?

Kig på tegningerne og snak om, hvad I skal have.
Sehen Sie sich die Zeichnungen an und sprechen Sie darüber, was Sie bestellen möchten.
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en I et I et stykke I går I har I have I hvordan I
influenza I lide I noget I med I skal I skal

Noget at drikke eller noget at spise?

a) Sortér følgende udtryk. Er det noget, man kan drikke, eller noget, man kan spise?
Sortieren Sie die folgenden Ausdrücke. Sind es Getränke oder Speisen?

en kop varm chokolade med flødeskum I en muffin I et glas hvidvin I en danskvand I
en sodavand I et stykke smørrebrød med æg og rejer I en sandwich med kylling I en kande te I
en burger med pommes frites I et stykke gulerodskage I en fadøl I et stykke wienerbrød

Noget at drikke: .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Noget at spise: ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

b) Hvad plejer I at drikke eller c) Lav en kædeøvelse.
at spise i Danmark? Machen Sie eine Kettenübung.
Was trinken oder essen Sie Jeg skal have ...
normalerweise in Dänemark? Jeg skal have ... og ...

Jeg skal have ... og ... og ...

Hvad skal vi have?

Sæt ind og check.
Setzen Sie ein und überprüfen Sie.

Lene: Hej Christian. Hvor er det længe siden!

Christian: Ja, ikke også? Hvordan .......................... du det?

Lene: Jeg har det godt. Men Bo er syg. Han har .......................... .
Christian: Det er ikke så godt.
Lene: Nej. Hvad med dig? .......................... går det med dig?

Christian: Tak, det .......................... fint.

Lene: Nå, men hvad .......................... vi have?

Christian: Jeg skal have .......................... kop kaffe. Hvad .......................... dig?

Lene: Jeg skal .......................... en kop varm chokolade. Skal du have .......................... at spise?

Christian: Ja, .......................... stykke chokoladekage. Og hvad med dig? Skal du også 

have .......................... kage?

Lene: Nej, jeg kan ikke .......................... kage.
Christian: Er det rigtigt? Jeg elsker chokoladekage.

Lene: Jeg .......................... have et stykke smørrebrød med rejer.
Christian: Ok. Jeg går hen og bestiller.

Nu er det jeres tur.
Du mødes med to venner / veninder på café. Snak om, hvordan det går og hvad I skal have.
Sie treffen sich mit zwei Freunden / Freundinnen im Café. Fragen Sie sich gegenseitig nach dem
Befinden und überlegen Sie, was Sie bestellen möchten.
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