
Fáilte go ‘Bia Blasta’
Biachlár

Réamhchúrsaí
Anraith an lae: Glasra – le harán €4.00

Sciathán Sicín le hanlann fulachta €6.95

Arán Gairleoige €4.50

Sailéad Caesar € 5.00 (+€2.00 le sicín)

Mealbhacán €3.50

Príomhchúrsaí
Píotsa Margherita €10.00

Lasagne agus prátaí bácáilte le sailéad €12.50

Stéig le glasraí agus anlann piobair €25.00

Pióg sicín agus muisiriúin le sailéad €11.50

Iasc an lae agus sceallóga: Trosc €15.00

Borgaire Bia Blasta: Borgaire mairteola le cáis, bagún, 
sailéad agus sceallóga €14.00

Curaí glasra le rís nó sceallóga €9.00 (+€2.00 le sicín)

visit twinkl.ie



Milseoga
Uachtar reoite agus glóthach €3.00

Pióg úll agus uachtar €4.00

Donnóg sheacláide le huachtar reoite €5.50

Tiramisu €5.50

Pavlova le torthaí agus uachtar €5.00

Deochanna
Tae €2.00

Caife - Cappucino Americano – Mocha €3.00

Cola, Oráiste, líomanáid €2.50

Sú oráiste, Sú úll €2.00

Bainne €0.50

Uisce Saor

Bain sult as do bhéile inniu agus tar ar 
ais gan mhoill
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Biachlár Cómhra Beirte – Drámaíocht bheag 
Cad ba mhaith leat ón mbiachlár?

Bí ag obair le cara: Is tusa an freastalaí:

Dia Duit – Fáilte go Bia Blasta! 

Dia is Muire duit, go raibh maith agat

An bhfuil biachlár uait? 

Más é do thoil é, tá ocras an domhain orm!

Seo duit! Ar mhaith leat aon deoch ar dtús?

Ba mhaith liom       

Ceart go leor, beidh mé ar ais chun d’órdú a ghlacadh

Anois, Cad ba mhaith leat ón mbiachlár inniu?

Don réamhchúrsa ba mhaith liom: 

 

 

Ceart go leor, agus don phríomhchúrsa?

Don phríomhchúrsa ba mhaith liom: 

 

 

Ar fheabhas! Agus ar mhaith leat Milseog?

 

 

Sin é! Beidh sé réidh i gceann cúpla nóiméad! 

Ceart go leor, 

Anois seo duit…… 

do 

Go raibh maith agat. 

go ndéana a mhaith duit, bain sult as! 
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Tar éis an bhéile

Anois, an bhfuil tú críochnaithe? 

Táim / Nílim críochnaithe.

Conas a bhí do bhéile inniu?

Bhí sé an-bhlasta/bhí sé go hálainn/ bhí sé róspíosrach/bhí sé fuar/bhí sé ceart go leor/bhí sé 
uafásach/Táim lán go béal.

Sin ar fheabhas!/Tá brón orm faoi sin 

Cé mhéad atá ar mo bhille?

Tá sé : €     

Slán agus go raibh maith agat, tar ar ais go luath!

Slán!
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