
Resa
Äta ute

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

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba
osób]_ osób o _[godzina]_ .

Göra en reservation

Ett bord för _[antal personer]_, tack. Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
Fråga efter ett bord

Accepterar ni kreditkort? Czy można płacić kartą kredytową?
Fråga om du kan betala med kreditkort

Har ni vegetarisk mat? Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
Fråga om de har vegetariska rätter

Har ni kosher-rätter? Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
Fråga om de har kosher-rätter

Har ni halal-rätter? Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

Fråga om de har halal-rätter

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen. Czy można tu oglądać transmisje sportowe?
Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .

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

Äta ute - Beställa mat
svenska polska
Skulle jag kunna få se menyn, tack? Czy mogę prosić o kartę (dań)?

Be om menyn

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa. Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
Informera kyparen om att ni är redo att beställa

Vad kan du rekommendera på menyn? Co by Pan(i) polecił(a)?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
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Har ni en husets specialitet? Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?

Fråga om restaurangen har någon specialitet

Har ni någon lokal specialitet? Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn

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

Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera
____?

Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub
węglowodany?

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

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___? Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack. Poproszę _[danie]_ .
Beställa en viss rätt

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack. Chcielibyśmy zamówić przystawki.
Beställa förrätter

sallad sałat(k)a
rätt

soppa zupa
rätt

kött mięso
mat

fläsk wieprzowina
typ av kött

nötkött wołowina
typ av kött
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kyckling kurczak

typ av kött

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

Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze
wysmażone.

Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött 

skaldjur owoce morza
mat

fisk ryba
mat

pasta makarony
rätt

salt sól
 

peppar pieprz
 

senap musztarda
 

ketchup ketchup
 

bröd chleb
 

smör masło
 

Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack! Poproszę o dolewkę!
Be om påfyllning
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Äta ute
Tack, det räcker. Dziękuję, to wystarczy.

Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck

Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack. Chcielibyśmy zamówić deser.
Be om att få beställa efterrätt

Jag skulle vilja ha ___, tack. Poproszę ___ .
Beställa efterrätt

glass lody
efterrätt

tårta, bakelse ciasto
efterrätt

choklad czekolada
efterrätt

kakor ciasteczka
efterrätt

Smaklig måltid! Smacznego!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker
svenska polska
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack. Poproszę _[nazwa napoju]_ .

Beställa drycker

kolsyrat vatten woda gazowana
dryck

icke-kolsyrat vatten woda niegazowana
dryck

en öl piwo
dryck
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en flaska vin butelka wina

dryck

en kaffe kawa
dryck

en te herbata
dryck

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

Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?

Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala
svenska polska
Vi skulle vilja betala, tack. Czy możemy prosić o rachunek?

Meddela att ni vill betala.

Vi skulle vilja dela notan. Chcielibyśmy zapłacić osobno.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv

Jag betalar hela notan. Zapłacę cały rachunek.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet

Jag bjuder dig på lunch/middag Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för

Behåll växeln. Proszę zatrzymać resztę.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks

Maten var utsökt! Jedzenie było przepyszne!
Berömma maten.

Skicka mitt beröm till kocken! Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

Berömma maten.

Äta ute - Klagomål
svenska polska
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Min mat är kall. Moje jedzenie jest zimne.

Klaga på att maten är för kall

Det här har inte tillagats ordentligt. To jest niedogotowane.
Tillagningstiden var för kort

Det här är överkokt. To jest rozgotowane.
Tillagningstiden var för lång

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___. Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde

Det här vinet har korksmak. To wino trąci korkiem.
Anmärk på att vinet smakar kork

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan. Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
Klaga över väntetiden för den beställda maten

Den här drycken är inte kall. Ten napój nie jest zimny.
Klaga på dryckens varma temperatur

Min drink smakar konstigt. Mój napój/drink dziwnie smakuje.
Anmärk på att din drink smakar konstigt

Jag beställde min drink utan is. Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan

En maträtt saknas. Brakuje jednego dania.
Meddela att din beställning inte är fullständig

Det/Den här är inte ren/(t) To nie jest czyste.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier
svenska polska
Är det ___ i det här? Czy to danie zawiera ___ ?

Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
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Kan ni tillaga den här rätten utan ____? Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?

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!

Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam
lekarstwo w torebce/kieszeni!

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

nötter/jordnötter orzechy/orzechy ziemne
Födoämnesallergi

sesamfrön/solroskärnor nasiona sezamu/pestki słonecznika
Födoämnesallergi

ägg jajka
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk/räkor owoce morza/ryby/małże/krewetki
Födoämnesallergi

mjöl/vetemjöl mąka/pszenica
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter mleko/laktoza/produkty mleczne
Födoämnesallergi

gluten gluten
Födoämnesallergi

soja soja
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Födoämnesallergi

svamp grzyby
Födoämnesallergi
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frukt/kiwi/kokosnötter owoce/kiwi/kokos

Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök szczypiorek/cebula/czosnek
Födoämnesallergi

alkohol alkohol
Födoämnesallergi
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