במסעדה
מלצר מביא ללקוח סטייק ,כאשר אצבעו על הבשר.
השתגעת,עם היד? שואל הלקוח
משיב המלצר "מה רצית שזה יפול שוב לריצפה" ?!
"מלצר,יש זבוב במרק שלי " צועק הלקוח
המלצר " אל תדאג,החום של המרק יהרוג אותו" !
"מלצר,יש זבוב במרק שלי " צועק הלקוח
המלצר " אל תדאג,כמה הוא כבר יכול לשתות" !
המלצר נגש בהתנדנדות ללקוח.
הלקוח  " :יש לך טחורים?"
לא יש לנו רק מה שרשום בתפריט"!
"מלצר ,הסטייק קשה מדי" צועק הלקוח
המלצר "חכה ,אני אבי לך סכין חדה יותר" !
הלקוח" :מלצר ,המפית שנתת לי מזוהמת לגמרי!"
המלצר":מוזר ,חמישה אוכלים השתמשו בה קודם
ואף אחד לא התלונן".
האורח" :מלצר ,מצאתי מסמר חלוד בתוך הפיתה!".
המלצר" :אז ממה אתה רוצה למצוא מסמר !? מזהב !?".
האורח" :מלצר ,הצלחת שהגשת לי רטובה!".
המלצר" :אני יודע ,זה המרק".
הלקוח" :מלצר ,יש זבוב במרק שלי".
המלצר" :נו באמת ,כמה מרק כבר זבוב יכול לשתות!"
פעם במסעדה שפך המלצר מרק על מכנסי לקוח וביקש סליחה.
השיב הלקוח " :לא נורא קולגה!"
שאל המלצר" :מה ,גם אתה מלצר?!"
השיב הלקוח" :לא! אבל גם אתה לא!"
שאלה :איך קוראים למקום שסועדים בו ?
תשובה  :מסעדה !
שאלה :איך קוראים לבעל המסעדה ?
תשובה :מסעדן !
שאלה :איך קוראים לאדם שאוכל שם ?
תשובה :סועד !
שאלה :איך קוראים לזה שמכין את האוכל ?
תשובה :סעיד !
שאלה :איך קוראים לזה שמגישה את האוכל ?
תשובה :סעידה !
שאלה :איך קוראים לזו ששוטפת את הכלים ?
תשובה :מסעודה !
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איך מתחילים מתכונים אצל עמים שונים בעולם:
•ספר בישול רוסי מתחיל במילים " -הכיני כוס וודקה"...
•ספר בישול רומני מתחיל במילים "  -גנבי לך עוף"...
•ספר בישול פרסי  1מתחיל במילים " -קחי מהשכנה  2ביצים ,קילו קמח"....
•ספר בישול פרסי  2מתחיל במילים " -אחד עוף ,לא חובה ,אחד תפו"א ,לא חובה"...
•ספר בישול מרוקאי מתחיל במילים " -קודם כל תירגעי"...
•ספר בישול טורקי מתחיל במילים " -קודם תהפכי את הספר"..
• ספר בישול אמריקאי מתחיל במילים  " -חייגי לסניף מקדונלד'ס הקרוב"...
•ספר בישול תאילנדי מתחיל במילים " -תפוס אחד כלב"...
המלצר מספר ללקוח" :יש לי כבד קצוץ ,רגל קרושה ולשון צלויה!"
הלקוח משיב לו" :הבעיות הרפואיות שלך לא מעניינות אותי ,תביא לי שווארמה בפיתה".
במסעדה רומני נראה ע"י המלצר מכניס כפית לכיס,המלצר ניגש אליו:
"אתה לא מתבייש לגנוב כפית" ?
הרומני" :קיבלתי אנטיביוטיקה והרופא אמר לי לקחת כפית כל שעתיים"!!
בחור ששיחק קלפים כל הלילה ,בא בבוקר מסטול למסעדה
ושואל את המלצר :יש לך חומוס ?
לא,יש לי פול !
"הרווחת" הכריז הבחור המסטול ,שם את שטר הכסף והסתלק.
ישראלי ,אנגלי וצרפתי יושבים במסעדה ומזמינים תה.
הם מקבלים שלוש כוסות תה ובכל כוס שט זבוב.
הישראלי אומר "איכס" ומסרב לשתות.
האנגלי אומר "איכס" ,מוציא את הזבוב ושותה את התה.
הצרפתי אומר "איכס" שופך את התה ואוכל את הזבוב...
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