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Værd at læse
Pølsevogn
a) Bestil 3 – 4 ting. Hvad bliver det?
Bestellen Sie 3 – 4 Dinge. Was macht es?

Rød Wie
ne
Ristet p r pølse
ølse
Almind
elig me
dister
Karry m
edister
Rød ho
tdo
Ristet h g
ot
Fransk dog
hotdog
Pølsebr
ød
Toast m
/ skink
e og os
t

13,–
13,–
19,–
19,–
16,–
16,–
20,–
3,–
19,–

b) Læs og streg de ord under, der ligner tyske,
engelske eller fremmedord. Prøv derefter at gætte indholdet.
Lesen und unterstreichen Sie die Wörter, die deutschen, englischen oder Fremdwörtern
ähneln. Versuchen Sie anschließend, den Inhalt des Textes anhand der unterstrichenen
Wörter zu erschließen.

En ristet med det hele
Pasta, seafood, sandwich eller T-bone. Passagererne
kan få stillet deres sult på mange måder, når de rejser
fra Københavns Lufthavn. Nu kan de også få den originale ristede hotdog - med det hele, tak - serveret af
en ægte pølsemand i en ægte pølsevogn, som vi ken-

5

der den fra city.
Den nye pølsevogn står i Terminal 3.
„Pølsevognen er noget unikt dansk og skandinavisk,
men måske ikke umiddelbart det, man forventer at
finde i en moderne lufthavn. Mange passagerer har
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imidlertid efterspurgt muligheden for at spise ved en
pølsevogn, og derfor har vi i samarbejde med Steff
Houlberg Fastfood designet en pølsevogn, der passer til lufthavnens unikke interiør og arkitektur, men
samtidig respekterer det klassiske look,“ siger centerchef Kenneth Guldbjerg, Københavns Lufthavne.

c) Typisk dansk!?
Typisch Dänisch!?
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Kort og klart
Zusammenfassung
Nyttige udtryk
Nützliche Ausdrücke
Hvad skal du have?
Jeg skal have en kop kaffe.
Jeg vil gerne have en cappuccino.
Kan jeg få en øl?
Skal du også have noget at spise?
Nej, tak.
Værsgo.
Tak skal du have.

Betaler I sammen eller hver for sig?
Vi betaler hver for sig. Hvad bliver det?
Det bliver 86 kr.
Hvordan smager kagen?
Den smager kedeligt.
Hvad hedder det på dansk?
Hvor er det længe siden!
Ja, ikke også?

Grammatik
Modalverber: skal / vil / kan
Modalverben

Substantiver
Substantive
en tjener
et smørrebrød

tjeneren
smørrebrødet

Jeg vil gerne have en kop kaffe.
Skal du have noget til kaffen?
Personlige pronominer
(3. person singularis): den / det
Personalpronomen (3. Person Singular)
Hvad koster en kop kaffe?
Den koster 18 kr.
Hvad koster et glas hvidvin?
Det koster 35 kr.

Jeg vil gerne have en café latte.
Hvad skal du have?
Tak skal du have.
Kan jeg få en øl?
Adverbier
Adverbien
Det går godt.
Smørrebrødet smager kedeligt.
Kagen smager lækkert.

Resümee: Ich kann …
…
…
…
…
…
…
…

Wünsche in Bezug auf Speisen und Getränke äußern.
eine einfache Speisekarte lesen und etwas auswählen.
bis 100 zählen.
in einem Café etwas bestellen.
Preisangaben verstehen.
mich zu dem Geschmack von Getränken und Speisen äußern.
nach der dänischen Bedeutung von Wörtern fragen.

Resumé: Jeg kan …
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