
Resa
Äta ute

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

Me gustaría reservar una mesa para _[número de
personas]_ a las _[hora]_.

Göra en reservation

Ett bord för _[antal personer]_, tack. Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
Fråga efter ett bord

Accepterar ni kreditkort? ¿Aceptan tarjetas de crédito?
Fråga om du kan betala med kreditkort

Har ni vegetarisk mat? ¿Tienen comida vegetariana?
Fråga om de har vegetariska rätter

Har ni kosher-rätter? ¿Tienen platillos kosher?
Fråga om de har kosher-rätter

Har ni halal-rätter? ¿Tienen alimentos halal?
Fråga om de har halal-rätter

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen. ¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido
_______.

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

Äta ute - Beställa mat
svenska spanska
Skulle jag kunna få se menyn, tack? ¿Puedo ver el menú?

Be om menyn

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa. Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa

Vad kan du rekommendera på menyn? ¿Qué nos puede recomendar?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
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Har ni en husets specialitet? ¿Cuál es la especialidad de la casa?

Fråga om restaurangen har någon specialitet

Har ni någon lokal specialitet? ¿Tienen alguna especialidad local?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn

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

Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene
_________?

Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

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

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___? No como________. ¿Este platillo contiene algo de
__________?

Informera kyparen om födoämnen som du inte äter

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack. Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
Beställa en viss rätt

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack. Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
Beställa förrätter

sallad ensalada
rätt

soppa sopa
rätt

kött carne
mat

fläsk carne de cerdo
typ av kött

nötkött carne de res
typ av kött
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kyckling pollo

typ av kött

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

Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida

Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött 

skaldjur mariscos
mat

fisk pescado
mat

pasta pasta
rätt

salt sal
 

peppar pimienta
 

senap mostaza
 

ketchup catsup
 

bröd pan
 

smör mantequilla
 

Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack! ¡Quisiera una más por favor!
Be om påfyllning
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Tack, det räcker. Es suficiente, gracias.

Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck

Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack. Nos gustaría ordenar un postre.
Be om att få beställa efterrätt

Jag skulle vilja ha ___, tack. Quisiera un/una ___, por favor.
Beställa efterrätt

glass helado
efterrätt

tårta, bakelse pastel/torta
efterrätt

choklad chocolate
efterrätt

kakor galletas
efterrätt

Smaklig måltid! ¡Provecho!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker
svenska spanska
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack. Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.

Beställa drycker

kolsyrat vatten agua mineral
dryck

icke-kolsyrat vatten agua simple
dryck

en öl una cerveza
dryck
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en flaska vin una botella de vino

dryck

en kaffe un café
dryck

en te un té
dryck

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

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?

Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala
svenska spanska
Vi skulle vilja betala, tack. Nos gustaría pagar la cuenta.

Meddela att ni vill betala.

Vi skulle vilja dela notan. Nos gustaría dividir la cuenta.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv

Jag betalar hela notan. Yo pago todo.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet

Jag bjuder dig på lunch/middag Te invito a comer/cenar.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för

Behåll växeln. Quédese con el cambio.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks

Maten var utsökt! ¡La comida estuvo deliciosa!
Berömma maten.

Skicka mitt beröm till kocken! ¡Mis felicitaciones al chef!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål
svenska spanska
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Min mat är kall. Mi comida está fría.

Klaga på att maten är för kall

Det här har inte tillagats ordentligt. Esto no está bien cocido.
Tillagningstiden var för kort

Det här är överkokt. Esto está demasiado cocido/a.
Tillagningstiden var för lång

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___. Yo no ordené esto, yo pedí____.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde

Det här vinet har korksmak. Éste vino ya ha sido descorchado.
Anmärk på att vinet smakar kork

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan. Ordenamos hace más de media hora.
Klaga över väntetiden för den beställda maten

Den här drycken är inte kall. La bebida no está fría.
Klaga på dryckens varma temperatur

Min drink smakar konstigt. Mi bebida sabe raro.
Anmärk på att din drink smakar konstigt

Jag beställde min drink utan is. Ordené mi bebida sin hielo.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan

En maträtt saknas. Hace falta un platillo.
Meddela att din beställning inte är fullständig

Det/Den här är inte ren/(t) Ésto no está limpio.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier
svenska spanska
Är det ___ i det här? ¿Èste platillo contiene________?

Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
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Kan ni tillaga den här rätten utan ____? ¿Podrían preparar el platillo sin _____?

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!

Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas
se encuentran en mi bolsa/bolsillo.

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

nötter/jordnötter nueces/cacahuates
Födoämnesallergi

sesamfrön/solroskärnor semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol
Födoämnesallergi

ägg huevo
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk/räkor mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarones
Födoämnesallergi

mjöl/vetemjöl harina/trigo
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter leche/lactosa/productos lácteos
Födoämnesallergi

gluten gluten
Födoämnesallergi

soja soya
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Födoämnesallergi

svamp hongos
Födoämnesallergi
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frukt/kiwi/kokosnötter fruta/kiwi/coco

Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök cebollín/cebollas/ajo
Födoämnesallergi

alkohol alcohol
Födoämnesallergi
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