
 

Conversation 1: WHAT IS YOUR FAVORITE FOOD? 

(Hội thoại 1: Món ăn yêu thích của bạn là gì?) 

 

A: Do you like to cook? 

(Bạn có thích nấu ăn không?) 

B: Yes, I do. Cooking helps me feel relaxed after long hours working. 

(Có. Nấu ăn giúp tôi cảm thấy thư thái sau nhiều giờ làm việc.) 

A: Is there any kind of food you don’t like? 

(Có loại thức ăn nào bạn không thích không?) 

B: I don’t really like fried chicken, which is very high in fat. 

(Tôi không thực sự thích gà rán, món ăn rất nhiều chất béo.) 

A: Do you eat out or cook at home? 

(Bạn ăn ở ngoài hay nấu ở nhà?) 

B: I usually cook at home, sometimes when I’m busy, I go out to eat. 

(Tôi thường nấu ăn ở nhà, thỉnh thoảng khi bận rộn, tôi đi ăn ngoài.) 

A: How often do you cook? 

(Bao lâu bạn nấu ăn một lần?) 

B: Just when I have free time. My mom is often responsible for preparing meals. She’s the best 

cook ever. 

(Chỉ khi tôi có thời gian rảnh. Mẹ tôi thường chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn. Cô ấy là đầu 

bếp giỏi nhất từ trước đến nay.) 

A:What’s your favorite food? 

(Món ăn yêu thích của bạn là gì?) 

B: I’m addicted to sushi. I can eat sushi every day. 

(Tôi nghiện món sushi. Tôi có thể ăn sushi cả ngày cũng được.) 

A: Is it Western or Asian cuisine? 

(Đó là món Phương Tây hay món ăn Châu Á vậy?) 

B: It’s Asian cuisine. Sushi is derived from Japan. 

(Đó là món ăn Châu Á. Sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản.) 

A: Is it easy to make your favorite food? 

(Nó có dễ để làm món ăn bạn yêu thích không?) 

B: Yes, I guess. The recipe is quite simple. 

(Có, tôi đoán vậy. Công thức cũng khá dễ.) 



 

A: What ingredients do you need to make that food? 

(Vậy bạn cần có những nguyên liệu gì để làm nó?) 

B: I would need rice, eggs, meat, seafood, and vegetables. 

(Tôi cần cơm, trứng, thịt, hải sản, và rau.) 

A: What do you think about fast food? 

(Vậy bạn nghĩ sao về thức ăn nhanh?) 

B: I don’t really like fast food. It’s not healthy at all. 

(Tôi không thích thức ăn nhanh. Nó không tốt cho sức khoẻ.) 

A: Would you say that you have a healthy diet? 

(Bạn sẽ có 1 chế độ ăn uống khoẻ mạnh chứ?) 

B: Yes, I would. I prefer eating vitamins, protein and less fat. 

(Vâng, tôi sẽ có. Tôi thích ăn vitamins, protein và ít chất béo.) 

 

 

Conversation 2: EATING OUT 

(Hội thoại 2: ĐI ĂN NGOÀI) 

 

A: How often do you eat out? Who do you go with? 

(Bạn có thường xuyên đi ăn ngoài không? Bạn đi cùng ai?) 

B: I often eat out on weekends, when I hang out with my friends. 

(Tôi thường đi ăn ngoài vào cuối tuần, khi tôi đi ra ngoài cùng với bạn bè của tôi.) 

A: What restaurant do you usually visit? 

(Bạn thường đi ăn ở nhà hàng nào?) 

B:Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is the deli in 

convenient stores like the Circle K, Mini-Stop, B-smart. 

(Ồ, không có nhiều nhà hàng ở khu phố của tôi, vì thế lựa chọn tốt nhất của tôi là thức ăn nhanh 

ở các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Mini-Stop, B-smart.) 

A: What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? 

(Bạn thích ăn lại thức ăn nào? Phương Tây hay Châu Á?) 

B: I’m interested in Asian food, Western food is not my thing. 

(Tôi rất thích đồ ăn Châu Á, đồ ăn phương Tây không phải sở thích của tôi.) 

A: How much do you usually pay when you eat out? 

(Bạn thường trả cho bao nhiều tiền khi bạn ăn ngoài?) 



 

B: It’s not very expensive, just around $5 for each meal. 

(Nó không đắt lắm, chỉ khoảng 5 đô la cho mỗi bữa ăn.) 

A: Do you enjoy spicy food? 

(Bạn thích đồ ăn cay không?) 

B: Yes, I do, especially on cold days. 

(Vâng, tôi thích, đặc biệt là vào những ngày lạnh.) 

A: Are the servers there friendly to you? 

(Những người phục vụ ở đó có thân thiện với bạn không?) 

B: Yes, they are. Most of them are really helpful. 

(Có. Hầu hết họ rất hay giúp đỡ người khác.) 

A: Have you ever tried Italian food? 

(Bạn đã từng thử đồ ăn Ý chưa?) 

B: Yes, at least once, when I was in my friend’s wedding party. 

(Có, ít nhất 1 lần, khi tôi ở đám cưới bạn tôi.) 

A: Are you concerned about calories when eating out? 

(Bạn có quan tâm về lượng calo khi ăn ngoài không?) 

B: Yes, I am. I’m on diet now, so this really matters to me. 

(Có. Bây giờ tôi đang ăn kiêng, vì thế đây thực sự là vấn đề đối với tôi.) 

A: Are fast food restaurants like KFC or McDonald’s famous in your country? 

(Nhà hàng thức ăn nhanh như KFC hay McDonald’s có nổi tiếng ở đất nước bạn không?) 

B: Yes, they are. The youth in my country are big fans of fast food. 

(Có. Những người trẻ ở nước tôi rất thích đồ ăn nhanh.) 

A: Do you often drink alcohol when eating out? 

(Bạn có thường uống chất kích thích khi ăn ngoài không?) 

B: No, not often. Just when I have parties with my friends. 

(Không, không thường xuyên lắm. Chỉ khi tôi có những bữa tiệc với bạn bè thôi.) 

 

 

Conversation 3: ORDERING FOOD 

(Hội thoại 3: CÁCH GỌI MÓN ĂN) 

 

A: Welcome to Sunset restaurant. What can I help you? 

(Chào mừng bạn đã đến với nhà hàng Hoàng hôn. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?) 



 

B: A table for two please! 

(Vui lòng cho 1 bàn cho 2 người.) 

A: We have one last table for two. Please follow me!  

     Would you like a drink before the main course? 

(Chúng tôi còn 1 bàn cuối cùng cho 2 người. Vui lòng theo tôi. Bạn có muốn uống gì trước khi 

dùng bữa chính không ạ?) 

B: What do you want for a drink? 

(Em muốn uống gì?) 

C: I'd like a cup of milkshake. 

(Em uống sữa lắc.) 

B: A cup of milk shake for her and a glass of white wine for me please! 

(Một ly sữa lắc cho cô ấy và một ly rượu trắng cho tôi!) 

A: 1 milkshake and 1 white wine. Okay! Wait a minute please! 

(Vâng! 1 ly sữa lắc và một ly rượu trắng. Vui lòng chờ trong giây lát ạ.) 

~~~~~~~ 

A: This is our menu today. Are you ready to order?  

(Đây	là	thực	đơn	hôm	nay.	Bạn	đã	sẵn	sàng	để	gọi	món	chưa	ạ?)	

B: Lady first!  

(Em gọi trước nhé!) 

C: I'd like a spaghetti Bolognese and Ceasar salad. 

(Cho tôi 1 mì sợi Bolognese và 1 gỏi Ceasar.)	

A: Okay! I see! How about you, sir? 

(Vâng ạ!	Còn	ông	thì	sao	ạ?)	

B: A dish of Australian ribeye beef with black pepper sauce and a bowl of pumpkin soup. 

(1 sườn bò Úc Ribeye kèm sốt tiêu đen	và	1	bát	súp	bí	đỏ.)	

A: Pumpkin soup… Okay! Is there anything else? 

(Vâng! Súp bí đỏ…	Còn	gì	nữa	không	ạ?)	

B: No thanks!  

(Không, cảm ơn!)	

A: Okay. One spaghetti Bolognese, one Ceasar salad, one Australian rib eye beef with black 

pepper and one pumpkin soup. Please wait a minute! We'll prepare for it right now. 

(Vâng! 1 mì sợi Bolognese, 1 gỏi Ceasar, sườn bò Úc Ribeye kèm sốt tiêu đen	và	1	bát	súp	bí	đỏ.	

Vui	lòng	chờ	trong	giấy	lát.	Chúng	tôi	sẽ	chuẩn	bị	ngay	đây	ạ!) 



 

B: Thank you! 

(Cảm ơn!) 

~~~~~~~ 

A: This is spaghetti and salad for the lady and this is Australian beef and pumpkin soup for you, 

sir! Hope you enjoy the meal! 

(Đây	là	mì	sợi	và	gỏi	của	chị	và	bò	Úc	và	súp	bí	đỏ	của	anh	ạ!	Chúc	anh	chị	ngon	miệng!)	

B: Okay thanks!  

(Cảm ơn!)	

~~~~~~~ 

B: We want to order the desert. 

(Chúng tôi muốn gọi tráng miệng.) 

A: For dessert today we have apple pie, cream pie tart and ice cream. What do you want to 

order?  

(Tráng miệng hôm nay có, bánh táo, bánh tart kem và kem. Anh chị muốn dùng gì ạ?)	

C: I would like an ice-cream please! 

(Cho tôi 1 phần kem!) 

A: What flavor do you want? 

(Dạ chị muốn vị gì ạ?)	

C: Hmm… Strawberry please! 

(Hmmm…. Vị dâu nhé!) 

A: Sure! How about you? 

(Vâng! Còn anh thì sao ạ?)	

B: The same as her please! 

(Giống cô ấy	nhé!)	

A: Okay please wait a minute! 

(Vâng ạ!	Vui	lòng	chờ	giây	lát	ạ.)	

~~~~~~~  

A: Here you are! 

(Của anh chị đây	ạ!)	

B: Thank you! 

(Cảm ơn!)	

A: Is there anything I can help you with? 

(Anh chị	cần	gì	thêm	không	ạ?)	



 

B: No thanks! (Không! Cảm ơn!)	

~~~~~~~ 

B: Can I have the bill?  

(Cho tôi xin hoá đơn	ạ!) 

A: Yes sir! Please wait a minute! I'll give you the bill. 

(Vâng ạ!	Xin	chờ	1	chút,	tôi	sẽ	mang	ra	ngay	ạ!)	

     Here is your bill!  

     (Hoá đơn	của	anh	đây	ạ!)	

B: You can keep the change! 

(Bạn	có	thể	giữ	tiền	thừa	nhé!)	

A: Thank you so much for going to our restaurant! See you later! 

(Cảm ơn	nhiều	vì	đã	ghé	đến	nhà	hàng	chúng	tôi!	Hẹn	gặp	lại!)	

 

 


