
CẨM NANG TỪ VỰNG VÀ GIAO TIẾP 
CHỦ ĐỀ NHÀ HÀNG

QTS ENGLISH

HANDBOOK ABOUT COMMON VOCABULARY AND SENTENCES IN RESTAURANT TOPICS



INDEX

 

1.Introduction
2.Vocabulary
    2.1. Restaurant’s items and equipment
    2.2. Popular drinks
    2.3. Restaurant’s positions
    2.4. State of the dish
    2.5. Others vocabulary
3.Common sentences
    3.1 For guess
    3.2 For staff
     3.3 E.G
  

 



1. INTRODUCTION
ABOUT RESTAURANT TOPIC

English is a popular language used in Restaurant-Hotel industry. Nowadays,
Restaurant-Hotel and Tourism industries are very active with million of visitors
every year. English is not only the minimum requirement but also is an advantage
for those who work in this field. This handbook about common vocabulary and
sentences in Hotel topics will help you to increase you vocabulary and
communication skill for work.
 
Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng phổ biến trong ngành Nhà hàng – Khách sạn (NHKS).
Đặc biệt, hiện nay khối ngành NHKS và Dịch vụ Du lịch hoạt động sôi nổi với hàng
triệu lượt du khách nước ngoài đến Việt Nam mỗi năm. Giờ đây tiếng Anh không chỉ
là yêu cầu tối thiểu mà còn là lợi thế cho những người làm việc trong lĩnh vực này.
Với cẩm nang về từ vựng và mẫu câu thông dụng về chủ đề Nhà hàng trong bài viết
này sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng và khả năng giao tiếp khi làm việc.



2. VOCABULARY

QTS ENGLISH

R E S T A U R A N T  T O P I C



2.1. Restaurant’s items and equipment

V 1

Cup: cái tách uống trà

Glass:  cái ly

Pitcher: bình nước

Mug: cái ly nhỏ có quai

Bottle opener: đồ khui

nắp chai

V 2

Napkin: khăn ăn

Tissue: khăn giấy

Table cloth: khăn trải bàn

Tongs: cái kẹp gắp thức ăn

Coaster:  tấm lót ly

 

V 3

Menu: thực đơn

Wine list/  Drink list:

thực đơn rượu/ thực

đơn thức uống

Apron: tạp dề

Straw: ống hút

 

V 4

Fork: nĩa

Spoon: muỗng

Teaspoon: muỗng cà phê

Knife: dao

Ladle: cái vá múc canh

Bowl: tô

 



2.1. Restaurant’s items and equipment

V 1

Trolley: xe đẩy

Tray: khay phục

vụBaby chair:  ghế

dành cho em bé

Plate: đĩa

Saucer: dĩa lót

Teapot: ấm trà

V 2

Ladle: cái vá múc canh

Bowl: tô

Plate: đĩa

Saucer:  dĩa lót

Chopsticks: đũa

Chopsticks rest:  đồ gác

đũa

V 3

Trolley: xe đẩy

Tray: khay phục vụ

Placemate: miếng lót 

Bill/  check: hóa đơn

Cheeseboard: thớt cắt

phô mai

Parking pass:  thẻ giữ

xe



2.2. Popular drinks

V 1

Wine: rượu

Beer: bia

Coke: nước ngọt

Soda: nước sô-đa

Mocktail:  thức uống pha

chế không có cồn

V 2

Softdrink: thức uống có ga

Juice/ squash: nước ép hoa

quả

Smoothie: sinh tố

Lemonade: nước chanh.

Milk: sữa

V 3

Coffe: cà phê

Cocktail:  thức uống pha chế

có cồn

Alcohol:  đồ có cồn

Tea: trà



 

Chef : Bếp trưởng
Pastry chef: Bếp trưởng bếp bánh

Steward: nhân viên rửa bát, tạp vụ

 

Waiter: nhân viên phục vụ nam
Waitress: nhân viên phục vụ nữ
Server: nhân viên viên phục vụ

(chỉ chung cả nam và nữ)

 

Hostess: nhân viên lễ tân nhà hàng
Order taker: nhân viên ghi nhận đặt

món
Food runner: nhân viên tiếp thực

2.3. RESTAURANT’S POSITIONS



 

Bartender: nhân viên pha chế rượu
Barista: nhân viên pha chế café,

trà
Cashier: nhân viên thu ngân

 

Purchaser: nhân viên thu mua
Store keeper: nhân viên giữ kho

Housekeeping: nhân viên vệ sinh

 

Security: nhân viên bảo vệ
Sales: nhân viên kinh doanh

Guest Relation/ Customer Service:
nhân viên chăm sóc khách hàng

2.3. RESTAURANT’S POSITIONS



2.4. STATE OF THE DISH

 

Fresh: tươi,  mới,  tươi sống

Rotten: thối rữa, đã hỏng

Off:  ôi,  ương

Stale: cũ, để đã lâu, ôi,  thiu

(thường dùng cho bánh mì,

bánh ngọt)

 

 

Mouldy: bị mốc, lên men

Ripe: chín (dùng cho trái cây)

Unripe: chưa chín (dùng cho trái

cây)

Juicy: có nhiều nước (dùng cho

trái cây)

 

Tender: thịt mềm

Tough: thịt bị dai

Under – done/ rare: chưa

thật chín; tái

Raw: thịt còn sống

Welldone: thịt chín kỹ

 



2.4. STATE OF THE DISH

 

Over – cooked: nấu quá chín

Sweet: ngọt; có mùi ngọt

Sickly:  tanh (mùi)

Sour: chua, ôi,  thiu

Salty:  có muối,  mặn

Delicious: ngon miệng

 

 

Poor: chất lượng kém

Horrible: khó chịu (mùi)

Spicy: cay, có gia vị

Hot: nóng, cay nồng

Mild: nhẹ (mùi)

Bitter:  đắng

 

 

Cheesy: béo vị phô mai

Garlicky: có vị  tỏi

Smoky: vị  xông khói

Tasty: ngon; đầy hương vị

Bland: nhạt nhẽo

 



2.5. OTHERS VOCABULARY
 

 
 
Tip: tiền thưởng, tiền boa từ khách
Take the order: nhận đặt món
Booking/ Reservation: đặt chỗ
Guest/ Pax/ Customer: khách hàng
Dish of the day: món đặc biệt trong ngày
Dairy products: sản phẩm bơ sữa
Catch of the day: món nấu bắng cá mới đánh bắt
Soup of the day: súp đặc biệt của ngày
Service charge: phí dịch vụ
Complaint (v): khách phàn nàn
Happy hour: giờ khuyến mãi
Promotion: chương trình khuyến mãi
Seat: chỗ ngồi



3. COMMON SENTENCES

QTS ENGLISH

R E S T A U R A N T  T O P I C



3.1 FOR GUESS

 

- Do you have any free table please?: Nhà hàng còn bàn trống
không?
-  Have you got a table for six people?: Anh còn bàn ăn cho 6
người không?
-  I’ve got a reservation: Tôi đã đặt bàn rồi
- I have a reservation for two people: Tôi đã đặt bàn cho 2
người
- Table for four, please!: Sắp xếp cho tôi bàn 4 người nhé!
- It’s uncomfortable. It’s too close to the door:  Chỗ này không
thoải mái lắm. Nó quá gần cửa ra vào.
- Do you have any specials?: Nhà hàng có món đặc biệt không?
- What’s special for today?: Món đặc biệt của ngày hôm nay là
gì?



3.1 FOR GUESS

 

- What’s the soup of the day?: Món súp của hôm nay là sụp gì?
- What do you recommend?: Bạn gợi ý món nào?
- What’s this dish?:  Món này là món gì?
- I’ll have the roast beef/ pasta/ noodles: Tôi gọi món thịt bò
quay/ mỳ ý/ mỳ ống.
- I’ll take this: Tôi chọn món này
- For my starter I’ll have the soup and for my main course the
steak:  Tôi gọi súp cho món khai vị và bò bít tết cho món chính.
-  I think I’ll have fried banana to begin with:  Tôi nghĩ tôi sẽ
dùng món chuối chiên để khai vị.
-  I’ll order the same:  Tôi cũng món tương tự
-  Bring me two beers, please!: Mang cho tôi 2 cốc bia nhé!
 



3.1 FOR GUESS

 

- For me one bottle of wine:  Cho tôi 1 chai rượu.
- Excuse me, Could we have some more salad/ bacon/
finish: Xin lỗi, Có thể cho chúng tôi thêm salad/ thịt xông
khói/ cá được không?
- I’ll order dessert later: Tôi sẽ gọi món tráng miệng sau.
- Nothing else, thank you: Thế thôi, cảm ơn!
- How long will it take?: Sẽ mất bao lâu?
- Do you have any dessert?: Nhà hàng có đồ tráng miệng
không?
-  Could I see the dessert menu?: Cho tôi xem thực đơn đồ
tráng miệng được không?
- Thanks. That was delicious: Cảm ơn, rất ngon!
-  The food was delicious: Thức ăn ngon!
- This isn’t what I ordered: Đây không phải thứ tôi gọi.
 



3.1 FOR GUESS

 

-  This is too salty: Món này mặn quá!
-  This doesn’t taste right: Món này không đúng vị.
-  We’ve been waiting a long time:  Chúng tôi đợi lâu lắm rồi.
-  Is our meal on its way?: Món của chúng tôi đã được làm
chưa?
- Will our food be long?: Đồ ăn của chúng tôi có phải chờ lâu
không?
- I’ll have a pint of lager/ bitter/ two glass of red wine/ an
orange juice/ two cup of coffee…: Cho tôi 1 panh bia nhẹ/ bia
đắng/ 2 cốc rượu vang đỏ/ 1 nước cam/ 2 tách cà phê…

Flower+Paper Florals 2020



3.1 FOR GUESS

 

- No ice/ a little ice/ lots of ice, please: Đừng cho đá/ cho ít đá/
cho tôi nhiều đá.
-  I’ll have four beers, please: Cho tôi 4 cốc bia.
- House wine is fine: Cho tôi loại rượu của quán là được rồi
-  I’ll have the same, please: Cho tôi giống thế
-  Cheers!: Chúc mừng khi nâng cốc
- Are you still serving drinhs: Các bạn còn phục vụ đồ uống
không?
-  Last orders!: Lượt gọi cuối cùng!
- Do you have any snacks?: Ở đây có đồ ăn vặt không?
- Do you serve food?: Ở đây có phục vụ đồ ăn không?

Flower+Paper Florals 2020



3.1 FOR GUESS

 

- A packet of crisps with cheese and onion, please: Cho tôi
một gói khoai tây chiên giòn vị pho mát và hành tây.
- What sort of bread do you have?: Ở đây có các loại bánh mì
nào?
- Do you have any hot food?:  Ở đây có đồ ăn nóng không?
- Is it table service or self- service?: Ở đây phục vụ tại bàn hay
là khách tự phục vụ?
- A milk coffee. Is whipped cream extra?: Cho tôi một cà phê
sữa, có kem đánh bong không bạn?
- For my dessert I’ll have the fruit: Tôi gọi trái cây cho món
tráng miệng.

Flower+Paper Florals 2020



3.1 FOR GUESS

 

-  Can I have the bill, please?: Mang hóa đơn cho tôi nhé!
-  Give me the bill, please:  Cho tôi xem hóa đơn
- Could we have the bill, please?: Mang cho chúng tôi hóa đơn
được không?
- Do you take credit cards?: Nhà hàng có nhận thanh toán
bằng thẻ tín dụng không?
- Is service included?:  Đã bao gồm phí dịch vụ chưa?
- I’ll get this: Để tôi trả
- It’s my treat this time. I’ll pay: Lần này tôi khao. Tôi sẽ thanh
toán



3.1 FOR GUESS

 

-  Whose round is it?: Đến lượt ai trả tiền nhỉ?
-  It’s my round: Đến lượt mình
-  It’s your round: Đến lượt cậu đấy
- We will go Dutch: Chúng ta Cam – pu – chia nhé
-  Let’s split it: Chúng ta chia đi
-  Let’s share the bill: Chúng ta chia ra nhé!
- Keep the change!: Cứ giữ lại tiền lẻ nhé!
-  Let me pay this time. You can pay next time: Để tôi trả lần
này. Lần khác cậu trả
- The bill, please?: Đưa cho tôi hóa đơn được không?



3.2 FOR STAFF

 

- Do you have a reservation?  – Qúy khách đã đặt bàn chưa?
-  I’ve got a reservation. – Tôi đã bặt bàn rồi.
- How many persons, please?  – Qúy khách cho biết có bao
nhiêu người?
-  I’ll show you to the table. This way, please. – Tôi sẽ dẫn quý
khách đến bàn. Mời đi lối này.
-  Please take a seat.  – Xin mời ngồi
- Is anyone joining you?  – Có ai dùng bữa cùng quý khách
không ạ?
- I’m afraid that table is reserved. – Tôi rất tiếc là bàn đó đã có
người đặt trước rồi



3.2 FOR STAFF

 

- Are you ready to order?  Qúy khách đã muốn gọi đồ chưa ạ?
-  Can I get you any drinks?  Qúy khách có muốn uống gì
không ạ?
- What would you like to drink?  – Qúy khách muốn uống gì?
- What can I get you?  – Qúy khách gọi gì ạ?
-  Would you like anything to eat?  – Qúy khách có muốn ăn gì
không?
- Would you like to taste the wine?  – Qúy khách có muốn thử
rượu không?
- Which beer/ wine would you like?  – Qúy khách uống bia/
rượu gì?



3.2 FOR STAFF

 

- Would you like draught or bottled beer?  - Qúy khách muốn
uống bia hơi hay bia chai?
-  Would you like some tea/ coffee whilst you wait? – Qúy
khách có muốn uống trà hoặc cà phê trong lúc chờ không ạ?
-  Would you like any coffee  or dessert? - Qúy khách có muốn
gọi cà phê hay đồ tráng miệng không?
- Which do you prefer, fastfood or a la carte?  – Qúy khách
thích thức ăn sẵn hay thức ăn trong thực đơn?
- Can you recommend you special?  – Bạn có thể giới thiệu vài
món ăn đặc biệt không?
 



 
- Would you like some sea food?  – Qúy khách có thích đồ ăn
biển không ạ?
- I’m sorry, we’re out of that. – Xin lỗi, chúng tôi hết món đó
rồi ạ
-  Was everything alright? – Tất cả ổn chứ ạ?
- Is that all? - Còn gì nữa không ạ?
-  Would you like anything else?  - Quý khách có gọi gì nữa
không ạ?
- Enjoy yourself!  - Xin hãy thưởng thức món ăn!
- Do you have any dessert? – Nhà hàng có đồ tráng miệng
không?
- Could I see the dessert menu? – Cho tôi xem thực đơn đồ
tráng miệng được không?
-  What's flavour would you like?  - Bạn thích vị gì?
- Eat in or take - away?  - Ăn ở đây hay mang đi?
- How would you like your steak? - Qúy khách muốn món bít
tết thế nào?

 

3.2 FOR

STAFF



 
- Enjoy your meal! - Chúc quý khách ngon miệng
- Milk and sugar? – Qúy khách muốn dùng sữa hay đường
không?
- What are you having? – Qúy khách dùng gì?
- What would you like to drink?  – Qúy khách muốn uống gì?
-  What can I get you? – Qúy khách gọi gì ạ?
-  Would you like anything to eat?  – Qúy khách có muốn ăn gì
không?
-  Would you like to taste the wine? – Qúy khách có muốn thử
rượu không?
-  Which beer/ wine would you like?  – Qúy khách uống bia/
rượu gì?
-  Would you like draught or bottled beer?  - Qúy khách muốn
uống bia hơi hay bia chai?
 

 
 

3.2 FOR

STAFF



 
- Would you like some tea/ coffee whilst you wait?  – Qúy
khách có muốn uống trà hoặc cà phê trong lúc chờ không ạ?
-  Milk and sugar?  – Qúy khách muốn dùng sữa hay đường
không?
-  Would you like any coffee  or dessert?  - Qúy khách có muốn
gọi cà phê hay đồ tráng miệng không?
-  Which do you prefer, fastfood or a la carte?  – Qúy khách
thích thức ăn sẵn hay thức ăn trong thực đơn?
-  Can you recommend you special? – Bạn có thể giới thiệu vài
món ăn đặc biệt không?
- Would you like some sea food?  – Qúy khách có thích đồ ăn
biển không ạ?
-  I’m sorry, we’re out of that.  – Xin lỗi, chúng tôi hết món đó
rồi ạ

 
 

3.2 FOR

STAFF



3.2 FOR STAFF
 
-  Was everything alright? – Tất cả ổn chứ ạ?
-  Is that all? - Còn gì nữa không ạ?
-  Would you like anything else?  - Quý khách có gọi gì nữa không ạ?
- Enjoy your meal! - Chúc quý khách ngon miệng
- May I serve it to you now?  - Bây giờ chúng tôi dọn lên cho quý khách nhé?
- Would you like ice with that? - Qúy khách có dùng với đá không?
- Enjoy yourself!  - Xin hãy thưởng thức món ăn!
- Do you have any dessert? – Nhà hàng có đồ tráng miệng không?
- Could I see the dessert menu?  – Cho tôi xem thực đơn đồ tráng miệng được
không?
- What's flavour would you like? - Bạn thích vị gì?
-  Eat in or take - away?  - Ăn ở đây hay mang đi?
- How would you like your steak? - Qúy khách muốn món bít tết thế nào?



3.2 FOR STAFF
 

-Do you have a reservation?  - Quý khách đã đặt bàn chưa?
-I have a reservation for two people  - Tôi đã đặt bàn cho 2 người
-I’ll show you to the table. This way, please  - Tôi sẽ dẫn quý khách đến bàn. Mời
đi lối này.
-It’s uncomfortable. It’s too close to the door - Chỗ này không thoải mái lắm. Nó
quá gần cửa ra vào.
-Please take a seat  - Xin mời ngồi
-Can we have a look at the menu, please?  - Làm ơn cho tôi xem qua thực đơn được
không?
-Are you ready to order?  - Qúy khách đã muốn gọi đồ chưa ạ?
-Later, I’m waiting for a friend  - Mọt lát nữa, tôi đang chờ bạn



3.3 E.G
 

-Do you have a reservation?  - Quý khách đã đặt bàn chưa?
-I have a reservation for two people  - Tôi đã đặt bàn cho 2 người
-I’ll show you to the table. This way, please  - Tôi sẽ dẫn quý khách đến bàn. Mời
đi lối này.
-It’s uncomfortable. It’s too close to the door - Chỗ này không thoải mái lắm. Nó
quá gần cửa ra vào.
-Please take a seat  - Xin mời ngồi
-Can we have a look at the menu, please?  - Làm ơn cho tôi xem qua thực đơn được
không?
-Are you ready to order?  - Qúy khách đã muốn gọi đồ chưa ạ?
-Later, I’m waiting for a friend  - Mọt lát nữa, tôi đang chờ bạn



Hi vọng bộ tài liệu này sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức bổ ích. Học tiếng anh là
cả một quá trình kiên trì rèn luyện, và chúng tôi tin bạn sẽ không bao giờ từ bỏ. 
Hãy để QTS đồng hành cùng bạn trên hành trình mở ra tương lai không giới hạn

của bạn.
Để tải về những Ebook MIỄN PHÍ khác, hãy truy cập  TẠI ĐÂY.

Để biết có thêm nhiều thông tin hữu ích, hãy theo dõi Fanpage QTS.
" If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream"

 

 

https://www.qts.edu.vn/ebooks

