
Resa
Äta ute

Äta ute - Vid entrén
svenska arabiska
Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal
personer]_ till _[tid]_.

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

Ett bord för _[antal personer]_, tack. طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
Fråga efter ett bord

Accepterar ni kreditkort? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Fråga om du kan betala med kreditkort

Har ni vegetarisk mat? هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Fråga om de har vegetariska rätter

Har ni kosher-rätter? هل تقدمون طعاما حالل؟
Fråga om de har kosher-rätter

Har ni halal-rätter? هل تقدمون الطعام الحالل؟
Fråga om de har halal-rätter

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen. هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat
svenska arabiska
Skulle jag kunna få se menyn, tack? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Be om menyn

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa. عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
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Resa
Äta ute
Vad kan du rekommendera på menyn? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.

Har ni en husets specialitet? هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Fråga om restaurangen har någon specialitet

Har ni någon lokal specialitet? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn

Jag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det
här ____?

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___? أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

Informera kyparen om födoämnen som du inte äter

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack. أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
Beställa en viss rätt

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack. نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
Beställa förrätter

sallad السلطة
rätt

soppa الحساء
rätt
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Resa
Äta ute
kött اللحم

mat

fläsk لحم الخنزير
typ av kött

nötkött اللحم البقري
typ av kött

kyckling الدجاج
typ av kött

Jag skulle vilja få mitt kött
blodigt/medium/välstekt.

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

Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött 

skaldjur طعام البحر
mat

fisk السمك
mat

pasta المعكرونة
rätt

salt ملح
 

peppar فلفل
 

senap الخردل
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Resa
Äta ute
ketchup الكاتشب

 

bröd الخبز
 

smör الزبدة
 

Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack! أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Be om påfyllning

Tack, det räcker. شكرا لك، هذا كاف.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck

Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack. نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Be om att få beställa efterrätt

Jag skulle vilja ha ___, tack. أود أن أطلب________ من فضلك.
Beställa efterrätt

glass البوظة
efterrätt

tårta, bakelse الكعكة
efterrätt

choklad شوكوال
efterrätt

kakor الكعك
efterrätt
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Resa
Äta ute
Smaklig måltid! استمتع بوجبتك!

Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker
svenska arabiska
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack. أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

Beställa drycker

kolsyrat vatten مياه فوارة
dryck

icke-kolsyrat vatten مياه عادية
dryck

en öl جعة
dryck

en flaska vin زجاجة نبيذ
dryck

en kaffe قهوة
dryck

en te شاي
dryck

Jag dricker inte alkohol. Är det alkohol i den/det
här?

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala
svenska arabiska
Vi skulle vilja betala, tack. نرغب في الدفع من فضلك.

Meddela att ni vill betala.
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Resa
Äta ute
Vi skulle vilja dela notan. نرغب في الدفع بشكل منفصل

Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv

Jag betalar hela notan. سأدفع مقابل كل شيء.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet

Jag bjuder dig på lunch/middag سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för

Behåll växeln. احتفظ بالفكة.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks

Maten var utsökt! الطعام كان لذيذا!
Berömma maten.

Skicka mitt beröm till kocken! أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål
svenska arabiska
Min mat är kall. طعامي بارد.

Klaga på att maten är för kall

Det här har inte tillagats ordentligt. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
Tillagningstiden var för kort

Det här är överkokt. لقد طهي أكثر من الالزم.
Tillagningstiden var för lång

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___. لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
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Äta ute
Det här vinet har korksmak. هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Anmärk på att vinet smakar kork

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan. لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Klaga över väntetiden för den beställda maten

Den här drycken är inte kall. هذا الشراب ليس باردا.
Klaga på dryckens varma temperatur

Min drink smakar konstigt. مشروبي ذو طعم غريب.
Anmärk på att din drink smakar konstigt

Jag beställde min drink utan is. لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan

En maträtt saknas. يوجد طبق مفقود.
Meddela att din beställning inte är fullständig

Det/Den här är inte ren/(t) هذا ليس نظيفا.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier
svenska arabiska
Är det ___ i det här? هل يوجد _____ في هذا؟

Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot

Kan ni tillaga den här rätten utan ____? هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas

Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni
medicin i min väska/ficka!

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
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Resa
Äta ute
nötter/jordnötter الجوز/الفستق

Födoämnesallergi

sesamfrön/solroskärnor بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Födoämnesallergi

ägg البيض
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk/räkor طعام البحر/سمك/محار/قريدس
Födoämnesallergi

mjöl/vetemjöl الطحين/القمح
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter حليب/الكتوز/ألبان
Födoämnesallergi

gluten الجلوتين
Födoämnesallergi

soja الصويا
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Födoämnesallergi

svamp الفطر
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnötter الفواكه/الكيوي/جوز الهند
Födoämnesallergi
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Resa
Äta ute
gräslök/lök/vitlök الثوم المعمر/البص/اللثوم

Födoämnesallergi

alkohol الكحول
Födoämnesallergi
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