
Resa
Äta ute

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

Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle.

Göra en reservation

Ett bord för _[antal personer]_, tack. Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos.
Fråga efter ett bord

Accepterar ni kreditkort? Hyväksyttekö luottokortin?
Fråga om du kan betala med kreditkort

Har ni vegetarisk mat? Onko teillä kasvisruokaa?
Fråga om de har vegetariska rätter

Har ni kosher-rätter? Onko teillä kosher-ruokaa?
Fråga om de har kosher-rätter

Har ni halal-rätter? Onko teillä halal-ruokaa?
Fråga om de har halal-rätter

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen. Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä ___
pelin?

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

Äta ute - Beställa mat
svenska finska
Skulle jag kunna få se menyn, tack? Voisinko nähdä ruokalistan?

Be om menyn

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa. Anteeksi, haluaisimme tilata.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa

Vad kan du rekommendera på menyn? Mitä suosittelet ruokalistalta?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
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Resa
Äta ute
Har ni en husets specialitet? Onko teillä talon erikoista?

Fråga om restaurangen har någon specialitet

Har ni någon lokal specialitet? Onko teillä paikallista erikoisuutta?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn

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

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___?

Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

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

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___? En voi syödä ___. Onko tässä ___?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack. Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos.
Beställa en viss rätt

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack. Haluaisimme tilata alkupaloja.
Beställa förrätter

sallad salaatti
rätt

soppa keitto
rätt

kött liha
mat

fläsk porsas
typ av kött

nötkött nauta
typ av kött
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Resa
Äta ute
kyckling kana

typ av kött

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

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä.

Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött 

skaldjur merenelävät
mat

fisk kala
mat

pasta pasta
rätt

salt suola
 

peppar pippuri
 

senap sinappi
 

ketchup ketsuppi
 

bröd leipä
 

smör voi
 

Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack! Saisinko lisää juomaa, kiitos?
Be om påfyllning
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Resa
Äta ute
Tack, det räcker. Kiitos, se riittää

Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck

Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack. Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos.
Be om att få beställa efterrätt

Jag skulle vilja ha ___, tack. Haluaisin ___, kiitos.
Beställa efterrätt

glass jäätelö
efterrätt

tårta, bakelse kakku
efterrätt

choklad suklaa
efterrätt

kakor keksejä
efterrätt

Smaklig måltid! Hyvää ruokahalua!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker
svenska finska
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack. Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos.

Beställa drycker

kolsyrat vatten kivennäisvettä
dryck

icke-kolsyrat vatten lähdevettä
dryck

en öl oluen
dryck
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Resa
Äta ute
en flaska vin pullon viiniä

dryck

en kaffe kahvin
dryck

en te teen
dryck

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

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia?

Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala
svenska finska
Vi skulle vilja betala, tack. Saisimmeko laskun, kiitos?

Meddela att ni vill betala.

Vi skulle vilja dela notan. Haluaisimme maksaa erikseen.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv

Jag betalar hela notan. Minä maksan koko laskun.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet

Jag bjuder dig på lunch/middag Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för

Behåll växeln. Voit pitää vaihtorahat.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks

Maten var utsökt! Ruoka oli herkullista!
Berömma maten.

Skicka mitt beröm till kocken! Kiitokset kokille!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål
svenska finska
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Resa
Äta ute
Min mat är kall. Ruokani on kylmää

Klaga på att maten är för kall

Det här har inte tillagats ordentligt. Tämä ei ole kypsää.
Tillagningstiden var för kort

Det här är överkokt. Tämä on ylikypsää.
Tillagningstiden var för lång

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___. En tilannut tätä, tilasin ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde

Det här vinet har korksmak. Tämä viini on avattu aikaisemmin
Anmärk på att vinet smakar kork

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan. Tilasimme yli puoli tuntia sitten.
Klaga över väntetiden för den beställda maten

Den här drycken är inte kall. Juomani ei ole kylmä.
Klaga på dryckens varma temperatur

Min drink smakar konstigt. Juomani maistuu kummalliselta.
Anmärk på att din drink smakar konstigt

Jag beställde min drink utan is. Tilasin juomani ilman jäitä.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan

En maträtt saknas. Yksi ruokalaji puuttuu.
Meddela att din beställning inte är fullständig

Det/Den här är inte ren/(t) Tämä on likainen.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier
svenska finska
Är det ___ i det här? Onko tässä ___?

Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
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Kan ni tillaga den här rätten utan ____? Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___?

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!

Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

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

nötter/jordnötter pähkinä / maapähkinä
Födoämnesallergi

sesamfrön/solroskärnor seesaminsiemen / auringonkukansiemen
Födoämnesallergi

ägg kananmuna
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk/räkor merenelävät / kala
Födoämnesallergi

mjöl/vetemjöl jauho / vehnä
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter maito / laktoosi /maitotuotteet
Födoämnesallergi

gluten gluteeni
Födoämnesallergi

soja soija
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs palkokasvit / pavut / herneet / maissi
Födoämnesallergi

svamp sienet
Födoämnesallergi
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Äta ute
frukt/kiwi/kokosnötter hedelmät / kiivi /kookos

Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök ruohosipuli / sipuli / valkosipuli
Födoämnesallergi

alkohol alkoholi
Födoämnesallergi
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