
Resa
Äta ute

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

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe
_[tempo]_.

Göra en reservation

Ett bord för _[antal personer]_, tack. Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Fråga efter ett bord

Accepterar ni kreditkort? Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Fråga om du kan betala med kreditkort

Har ni vegetarisk mat? Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Fråga om de har vegetariska rätter

Har ni kosher-rätter? Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Fråga om de har kosher-rätter

Har ni halal-rätter? Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Fråga om de har halal-rätter

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen. Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de
____.

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

Äta ute - Beställa mat
svenska esperanto
Skulle jag kunna få se menyn, tack? Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?

Be om menyn

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa. Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa

Vad kan du rekommendera på menyn? Kion vi rekomendas sur la menuo?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
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Har ni en husets specialitet? Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?

Fråga om restaurangen har någon specialitet

Har ni någon lokal specialitet? Ĉu estas loka fako?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn

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

Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?

Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ
karbonhidratojn?

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

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___? Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack. Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Beställa en viss rätt

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack. Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Beställa förrätter

sallad salaton
rätt

soppa supon
rätt

kött karnon
mat

fläsk porkaĵon
typ av kött

nötkött bovaĵon
typ av kött
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kyckling kokidon

typ av kött

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

Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.

Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött 

skaldjur marmanĝaĵon
mat

fisk fiŝon
mat

pasta pastaĵon
rätt

salt salon
 

peppar pipron
 

senap mustardon
 

ketchup keĉupon
 

bröd panon
 

smör buteron
 

Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack! Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Be om påfyllning
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Tack, det räcker. Dankon, tio sufiĉas.

Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck

Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack. Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Be om att få beställa efterrätt

Jag skulle vilja ha ___, tack. Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Beställa efterrätt

glass gelaton
efterrätt

tårta, bakelse kukon
efterrätt

choklad ĉokoladon
efterrätt

kakor keksojn
efterrätt

Smaklig måltid! Ĝuu vian manĝon!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker
svenska esperanto
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack. Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.

Beställa drycker

kolsyrat vatten karbonatan akvon
dryck

icke-kolsyrat vatten akvon sen gaso
dryck

en öl bieron
dryck
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en flaska vin botelon da vino

dryck

en kaffe kafon
dryck

en te teon
dryck

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

Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?

Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala
svenska esperanto
Vi skulle vilja betala, tack. Ni volus pagi, bonvolu.

Meddela att ni vill betala.

Vi skulle vilja dela notan. Ni ŝatus pagi aparte.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv

Jag betalar hela notan. Mi pagos ĉion.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet

Jag bjuder dig på lunch/middag Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för

Behåll växeln. Konservu la moneton.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks

Maten var utsökt! La manĝaĵo estis bongusta!
Berömma maten.

Skicka mitt beröm till kocken! Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål
svenska esperanto
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Min mat är kall. Mia manĝo estas malvarma.

Klaga på att maten är för kall

Det här har inte tillagats ordentligt. Tiu ne estas konvene kuirita.
Tillagningstiden var för kort

Det här är överkokt. Tiu estas tro kuirita.
Tillagningstiden var för lång

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___. Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde

Det här vinet har korksmak. Tiu vino estas korkita.
Anmärk på att vinet smakar kork

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan. Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Klaga över väntetiden för den beställda maten

Den här drycken är inte kall. Tiu trinkaĵo estas varma.
Klaga på dryckens varma temperatur

Min drink smakar konstigt. Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Anmärk på att din drink smakar konstigt

Jag beställde min drink utan is. Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan

En maträtt saknas. Unu pladon mankas.
Meddela att din beställning inte är fullständig

Det/Den här är inte ren/(t) Tiu ne estas pura.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier
svenska esperanto
Är det ___ i det här? Ĉu estas ___ en ĉi?

Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
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Kan ni tillaga den här rätten utan ____? Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?

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!

Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo
estas en mia sako/poŝo!

Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation

nötter/jordnötter nuksoj/arakidoj
Födoämnesallergi

sesamfrön/solroskärnor sezamosemoj/sunfloro
Födoämnesallergi

ägg ovo
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk/räkor mariskoj/fiŝo/salikokoj
Födoämnesallergi

mjöl/vetemjöl faruno/greno
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter lakto/laktozo/laktejo
Födoämnesallergi

gluten gluteno
Födoämnesallergi

soja sojo
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Födoämnesallergi

svamp fungoj
Födoämnesallergi
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frukt/kiwi/kokosnötter fruktoj/kivo/kokoso

Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök cebolletaoj/cepoj/ajlo
Födoämnesallergi

alkohol alkoholo
Födoämnesallergi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 8 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

