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

Me gustaría reservar una mesa para _[número de
personas]_ a las _[hora]_.

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. Una mesa para _[número de personas]_, por favor.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ ¿Aceptan tarjetas de crédito?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ ¿Tienen comida vegetariana?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ ¿Tienen platillos kosher?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ ¿Tienen alimentos halal?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido
_______.

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة
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هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ ¿Puedo ver el menú?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ ¿Qué nos puede recomendar?

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

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ ¿Cuál es la especialidad de la casa?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ ¿Tienen alguna especialidad local?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene
_________?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

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

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

No como________. ¿Este platillo contiene algo de
__________?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.

طلب المقبالت

السلطة ensalada

طبق

الحساء sopa

طبق
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اللحم carne

طعام

لحم الخنزير carne de cerdo

نوع من اللحم

اللحم البقري carne de res

نوع من اللحم

الدجاج pollo

نوع من اللحم

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

Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر mariscos

طعام

السمك pescado

طعام

المعكرونة pasta

طبق

ملح sal

 

فلفل pimienta

 

الخردل mostaza

 

Sida 3 23.05.2023



Resa
Äta ute

الكاتشب catsup

 

الخبز pan

 

الزبدة mantequilla

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! ¡Quisiera una más por favor!

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Es suficiente, gracias.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

Nos gustaría ordenar un postre.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Quisiera un/una ___, por favor.

طلب الحلوى

البوظة helado

حلوى

الكعكة pastel/torta

حلوى

شوكوال chocolate

حلوى

الكعك galletas

حلوى
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استمتع بوجبتك! ¡Provecho!

تمني تناول وجبة شهية
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أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.

طلب المشروبات

مياه فوارة agua mineral

مشروب

مياه عادية agua simple

مشروب

جعة una cerveza

مشروب

زجاجة نبيذ una botella de vino

مشروب

قهوة un café

مشروب

شاي un té

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?

السؤال عن محتوى الكحول
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نرغب في الدفع من فضلك. Nos gustaría pagar la cuenta.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل Nos gustaría dividir la cuenta.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Yo pago todo.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Te invito a comer/cenar.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Quédese con el cambio.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! ¡La comida estuvo deliciosa!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! ¡Mis felicitaciones al chef!

اإلثناء على الطعام
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طعامي بارد. Mi comida está fría.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. Esto no está bien cocido.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. Esto está demasiado cocido/a.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Yo no ordené esto, yo pedí____.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. Éste vino ya ha sido descorchado.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. Ordenamos hace más de media hora.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. La bebida no está fría.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. Mi bebida sabe raro.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. Ordené mi bebida sin hielo.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Hace falta un platillo.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. Ésto no está limpio.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا
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هل يوجد _____ في هذا؟ ¿Èste platillo contiene________?

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

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ ¿Podrían preparar el platillo sin _____?

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!

Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas
se encuentran en mi bolsa/bolsillo.

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

الجوز/الفستق nueces/cacahuates

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol

حساسية للطعام

البيض huevo

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarones

حساسية للطعام

الطحين/القمح harina/trigo

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان leche/lactosa/productos lácteos

حساسية للطعام

الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soya

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة leguminosas/frijoles/guisantes/maíz

حساسية للطعام

الفطر hongos

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند fruta/kiwi/coco

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم cebollín/cebollas/ajo

حساسية للطعام

الكحول alcohol

حساسية للطعام
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