
Những câu tiếng Anh giao tiếp nhà hàng thông dụng 
 
 

Mẫu câu tiếng Anh  Nghĩa tiếng việt  

Have you booked a table? Bạn đã đặt bàn trước chưa ạ?  

Can I get your name? Tôi có thể biết tên của quý khách được không ạ?  

How many persons are there in your party, Sir / Madam? Ông / Bà có bao nhiêu người tham gia bữa tiệc ạ? 

Your table is ready. Bàn của bạn đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. 

What can I do for you? Tôi có giúp được gì cho bạn không ạ?  

Do you have a reservation? Quý khách đã đặt bàn chưa ạ?  

Right this way. Xin mời đi lối này ạ. 

I will show you to the table. This way, please! Tôi sẽ dẫn bạn đến bàn của mình. Mời bạn đi lối này ạ! 



This is the menu of our restaurant, invite you to choose dishes. Đây là thực đơn của nhà hàng chúng tôi, mời bạn chọn món ạ. 

Are you ready to order? Bạn đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?  

What would you like to drink? Quý khách có muốn uống gì ạ?  

What would you like for dessert? Quý khách có muốn dùng món tráng miệng nào ạ?  

Do you want a salad with it? Bạn có muốn ăn kèm salad không ạ?  

 It will take about 10 minutes for the dish to be finished, please wait 

a moment! 

Sẽ mất khoảng 10 phút để chuẩn bị đồ ăn, quý khách vui lòng đợi 

giúp nhà hàng ạ!  

 Dishes are ready, enjoy your meal! Món ăn đã sẵn sàng, chúc bạn ngon miệng ạ! 

If you have more request, you can call me at any time. Nếu có thêm yêu cầu, bạn có thể gọi tôi bất cứ lúc nào ạ. 

This is your bill. Would you like to pay by cash or credit cash? 
Cho tôi gửi hóa đơn ạ. Bạn muốn thanh toàn tiền mặt hay thẻ tín dụng 

ạ?  



Do you have a voucher of the restaurant today? Bạn có phiếu giảm giá của nhà hàng hôm nay không ạ?  

Here is your change. Quý khách cho tôi gửi lại tiền thừa ạ. 

Are you satisfied with the service of our restaurant today? 
Quý khách có cảm thấy hài lòng với sự phục vụ của nhà hàng chúng 

tôi hôm nay không ạ?  

Thank you for dining at our restaurant. See you again soon! 
Cám ơn bạn đã ăn tối tại nhà hàng chúng tôi ạ. Mong sớm được gặp 

lại bạn!  

 

Chú ý: khi giao tiếp tiếng Anh với khách hàng, bạn nên sử dụng những mẫu câu lịch sự như “Would you like…?” hoặc “Could you….?”, không 

nên sử dụng những câu mang tính chất thân mật như “What do you…?” hay “OK”. 
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