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أود حجز طاولة ل_[عدد
الناس]_عند_[الوقت]_.

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til
_[tidspunkt]_.

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Tager I imod kreditkort?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Tilbyder I vegetarmad?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Tilbyder I kosher mad?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Tilbyder I halal mad?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة
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هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ Må jeg se menuen, tak?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ Hvad på menuen kan du anbefale?

سؤال النادل إن كان يمكنه/يمكنها اقتراح أي شيء على القائمة

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Er der en specialitet?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ Er der en lokal specialitet?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

معرفة فيما إذا كان هناك طبق يحتوي على السكر او الكربوهيدرات ألنك مصاب بالسكري

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. Vi vil gerne bestille appetizere, tak.

طلب المقبالت

السلطة Salat

طبق

الحساء suppe

طبق

Sida 2 23.05.2023



Resa
Äta ute

اللحم kød

طعام

لحم الخنزير svinekød

نوع من اللحم

اللحم البقري oksekød

نوع من اللحم

الدجاج kylling

نوع من اللحم

أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

Jeg vil gerne have mit kød er
rødstegt/medium/gennemstegt.

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر alt godt fra havet

طعام

السمك fisk

طعام

المعكرونة pasta

طبق

ملح salt

 

فلفل peber

 

الخردل sennep
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الكاتشب ketchup

 

الخبز brød

 

الزبدة smør

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Tak, det er nok.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Jeg vil gerne have ___, tak.

طلب الحلوى

البوظة Is

حلوى

الكعكة kage

حلوى

شوكوال chokolade

حلوى

الكعك småkager

حلوى
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استمتع بوجبتك! Nyd dit måltid!

تمني تناول وجبة شهية
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أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.

طلب المشروبات

مياه فوارة vand med brus

مشروب

مياه عادية mineralvand

مشروب

جعة en øl

مشروب

زجاجة نبيذ en flaske vin

مشروب

قهوة en kaffe

مشروب

شاي en te

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?

السؤال عن محتوى الكحول
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نرغب في الدفع من فضلك. Vi vil gerne betale, tak.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل Vi vil gerne betale seperat.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Jeg betaler for det hele.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Behold byttepengene.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! Maden var udsøgt!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! Fortæl kokken om mine komplimenter!

اإلثناء على الطعام
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طعامي بارد. Mit mad er koldt.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. Dette er ikke tilberedt ordentligt.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. Dette har fået for meget.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. Denne vin smager af kork.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. Drikken er ikke kold.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. Min drink smager underlig.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. Jeg bestilte min drink uden is.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Der mangler en ret.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. Dette er ikke rent.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا
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هل يوجد _____ في هذا؟ Er der___i dette?

السؤال إن كان هناك طبق ما يحتوي على مكونات تعاني من حساسية لها

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ Kan du venligst tilberede retten uden ____?

السؤال فيما إذا كان من الممكن إقصاء المكونات التي تتحسس منها عند تحضير الطبق
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لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل،
يرجى إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde
min medicin i min taske/lomme!

إعالم الناس بأن لديك حساسية ما وتطلب منهم إعطاءك دواءك في حال الطوارئ

الجوز/الفستق nødder/peanuts

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sesamfrø/solsikkefrø

حساسية للطعام

البيض æg

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس Alt godt fra havet/skaldyr/rejer

حساسية للطعام

الطحين/القمح Mel/hvede

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان Mælk/laktose/mælkeprodukter

حساسية للطعام

الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soja

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة leguminous planter/bønner/ærter/majs

حساسية للطعام

الفطر Champignon

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند frugt/kiwi/kokos

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم purløg/løg/hvidløg

حساسية للطعام

الكحول alkohol

حساسية للطعام

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 9 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

