
Resa
Äta ute

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

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_
per le _[ora]_.

Göra en reservation

Ett bord för _[antal personer]_, tack. Un tavolo per _[numero di persone]_.
Fråga efter ett bord

Accepterar ni kreditkort? Accettate carte di credito?
Fråga om du kan betala med kreditkort

Har ni vegetarisk mat? Avete piatti vegetariani?
Fråga om de har vegetariska rätter

Har ni kosher-rätter? Avete piatti kosher?
Fråga om de har kosher-rätter

Har ni halal-rätter? Avete piatti islamici?
Fråga om de har halal-rätter

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen. Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare
la partita di ___.

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

Äta ute - Beställa mat
svenska italienska
Skulle jag kunna få se menyn, tack? Mi porta il menù?

Be om menyn

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa. Scusi. Vorremmo ordinare.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa

Vad kan du rekommendera på menyn? Cosa ci consiglia dal menù?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.

Sida 1 23.05.2023



Resa
Äta ute
Har ni en husets specialitet? Avete una specialità della casa?

Fråga om restaurangen har någon specialitet

Har ni någon lokal specialitet? C'è una specialità locale?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn

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

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?

Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

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

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___? Non mangio ____. C'è ____ qui?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack. Io prendo _[piatto]_.
Beställa en viss rätt

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack. Vorremmo ordinare degli antipasti.
Beställa förrätter

sallad insalata
rätt

soppa zuppa
rätt

kött carne
mat

fläsk maiale
typ av kött

nötkött manzo
typ av kött
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kyckling pollo

typ av kött

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

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.

Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött 

skaldjur frutti di mare
mat

fisk pesce
mat

pasta pasta
rätt

salt sale
 

peppar pepe
 

senap senape
 

ketchup ketchup
 

bröd pane
 

smör burro
 

Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack! Vorrei il bis!
Be om påfyllning
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Tack, det räcker. Grazie, sono a posto.

Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck

Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack. Vorremmo ordinare il dolce.
Be om att få beställa efterrätt

Jag skulle vilja ha ___, tack. Vorrei un ___.
Beställa efterrätt

glass gelato
efterrätt

tårta, bakelse torta
efterrätt

choklad cioccolato
efterrätt

kakor biscotti
efterrätt

Smaklig måltid! Buon appetito!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker
svenska italienska
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack. Prendo ___.

Beställa drycker

kolsyrat vatten un'acqua frizzante
dryck

icke-kolsyrat vatten un'acqua naturale
dryck

en öl una birra
dryck
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en flaska vin una bottiglia di vino

dryck

en kaffe un caffè
dryck

en te un tè
dryck

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

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?

Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala
svenska italienska
Vi skulle vilja betala, tack. Il conto, per favore.

Meddela att ni vill betala.

Vi skulle vilja dela notan. Vorremo conti separati.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv

Jag betalar hela notan. Pago io per tutto.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet

Jag bjuder dig på lunch/middag Offro io per il pranzo/la cena.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för

Behåll växeln. Puoi tenere la mancia.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks

Maten var utsökt! Il cibo era delizioso!
Berömma maten.

Skicka mitt beröm till kocken! I miei complimenti allo chef!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål
svenska italienska
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Min mat är kall. E' freddo.

Klaga på att maten är för kall

Det här har inte tillagats ordentligt. Non è abbastanza cotto.
Tillagningstiden var för kort

Det här är överkokt. E' troppo cotto.
Tillagningstiden var för lång

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___. Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde

Det här vinet har korksmak. Il vino è andato a male.
Anmärk på att vinet smakar kork

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan. Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
Klaga över väntetiden för den beställda maten

Den här drycken är inte kall. Questa bibita non è fredda.
Klaga på dryckens varma temperatur

Min drink smakar konstigt. Questa bibita ha un sapore strano.
Anmärk på att din drink smakar konstigt

Jag beställde min drink utan is. Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan

En maträtt saknas. Manca un piatto.
Meddela att din beställning inte är fullständig

Det/Den här är inte ren/(t) E' sporco.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier
svenska italienska
Är det ___ i det här? C'è/ci sono ____ qui?

Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
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Kan ni tillaga den här rätten utan ____? Può prepararlo senza ______?

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!

Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi
le medicine che ho in borsa/tasca!

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

nötter/jordnötter noci/arachidi
Födoämnesallergi

sesamfrön/solroskärnor sesamo/semi di girasole
Födoämnesallergi

ägg uova
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk/räkor frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Födoämnesallergi

mjöl/vetemjöl farina/frumento
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter latte/lattosio/latticini
Födoämnesallergi

gluten glutine
Födoämnesallergi

soja soia
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs leguminose/fagioli/piselli/mais
Födoämnesallergi

svamp funghi
Födoämnesallergi
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frukt/kiwi/kokosnötter frutta/kiwi/cocco

Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök erba cipollina/cipolle/aglio
Födoämnesallergi

alkohol alcol
Födoämnesallergi
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