
Resa
Äta ute

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

_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak
istiyorum.

Göra en reservation

Ett bord för _[antal personer]_, tack. _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
Fråga efter ett bord

Accepterar ni kreditkort? Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
Fråga om du kan betala med kreditkort

Har ni vegetarisk mat? Vejeteryan yemekleriniz var mı?
Fråga om de har vegetariska rätter

Har ni kosher-rätter? Helal yemekleriniz var mı?
Fråga om de har kosher-rätter

Har ni halal-rätter? Helal yemekleriniz var mı?
Fråga om de har halal-rätter

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen. Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat
svenska turkiska
Skulle jag kunna få se menyn, tack? Menüyü görebilir miyim lütfen?

Be om menyn

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa. Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa

Vad kan du rekommendera på menyn? Menüde neyi tavsiye edersiniz?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.

Har ni en husets specialitet? Bir spesyaliteniz var mı?
Fråga om restaurangen har någon specialitet
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Äta ute
Har ni någon lokal specialitet? Yerli bir spesyaliteniz var mı?

Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn

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

Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?

Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker
var mı?

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

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___? Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack. _[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
Beställa en viss rätt

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack. İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Beställa förrätter

sallad salata
rätt

soppa çorba
rätt

kött et
mat

fläsk domuz eti
typ av kött

nötkött dana
typ av kött

kyckling tavuk
typ av kött
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Äta ute
Jag skulle vilja få mitt kött
blodigt/medium/välstekt.

Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.

Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött 

skaldjur deniz ürünü
mat

fisk balık
mat

pasta makarna
rätt

salt tuz
 

peppar biber
 

senap hardal
 

ketchup ketçap
 

bröd ekmek
 

smör tereyağı
 

Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack! Tekrar alabilir miyim lütfen?
Be om påfyllning

Tack, det räcker. Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
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Äta ute
Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack. Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.

Be om att få beställa efterrätt

Jag skulle vilja ha ___, tack. Biraz __ almak istiyorum lütfen.
Beställa efterrätt

glass dondurma
efterrätt

tårta, bakelse pasta
efterrätt

choklad çikolata
efterrätt

kakor çörek
efterrätt

Smaklig måltid! Afiyet olsun!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker
svenska turkiska
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack. _[içecek]_ almak istiyorum lütfen.

Beställa drycker

kolsyrat vatten bir maden suyu
dryck

icke-kolsyrat vatten bir normal su
dryck

en öl bir bira
dryck

en flaska vin bir şişe şarap
dryck
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en kaffe bir kahve

dryck

en te birçay
dryck

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

Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?

Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala
svenska turkiska
Vi skulle vilja betala, tack. Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.

Meddela att ni vill betala.

Vi skulle vilja dela notan. Bölüşmek istiyoruz.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv

Jag betalar hela notan. Ben herşeyi ödiycem.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet

Jag bjuder dig på lunch/middag Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för

Behåll växeln. Üstü kalsın.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks

Maten var utsökt! Yemek lezzetliydi!
Berömma maten.

Skicka mitt beröm till kocken! Şefe övgülerimi iletin.
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål
svenska turkiska
Min mat är kall. Yemeğil soğuk.

Klaga på att maten är för kall
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Äta ute
Det här har inte tillagats ordentligt. Bu iyi pişmemiş.

Tillagningstiden var för kort

Det här är överkokt. Bu fazla pişmiş.
Tillagningstiden var för lång

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___. Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde

Det här vinet har korksmak. Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
Anmärk på att vinet smakar kork

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan. Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
Klaga över väntetiden för den beställda maten

Den här drycken är inte kall. Bu içecek soğuk değil.
Klaga på dryckens varma temperatur

Min drink smakar konstigt. İçeceğimin tadı bir garip.
Anmärk på att din drink smakar konstigt

Jag beställde min drink utan is. İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan

En maträtt saknas. Bir tabak eksik.
Meddela att din beställning inte är fullständig

Det/Den här är inte ren/(t) Bu temiz değil.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier
svenska turkiska
Är det ___ i det här? Bunda __ var mı?

Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot

Kan ni tillaga den här rätten utan ____? Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
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Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni
medicin i min väska/ficka!

Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı
çantamdan bulun.

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

nötter/jordnötter fındık/fıstık
Födoämnesallergi

sesamfrön/solroskärnor susam/ayçiçeği
Födoämnesallergi

ägg yumurta
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk/räkor deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
Födoämnesallergi

mjöl/vetemjöl un/buğday
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter süt/laktoz/süt ürünleri
Födoämnesallergi

gluten gluten
Födoämnesallergi

soja soy
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Födoämnesallergi

svamp mantar
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnötter meyva/kiwi/hindistan cevizi
Födoämnesallergi
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gräslök/lök/vitlök frenk soğanı/soğan/sarımsak

Födoämnesallergi

alkohol alkol
Födoämnesallergi
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