
Resa
Äta ute

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

Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_
Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.

Göra en reservation

Ett bord för _[antal personer]_, tack. Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
Fråga efter ett bord

Accepterar ni kreditkort? Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Fråga om du kan betala med kreditkort

Har ni vegetarisk mat? Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
Fråga om de har vegetariska rätter

Har ni kosher-rätter? Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
Fråga om de har kosher-rätter

Har ni halal-rätter? Bieten Sie Halal-Gerichte an?
Fråga om de har halal-rätter

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen. Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel
sehen.

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

Äta ute - Beställa mat
svenska tyska
Skulle jag kunna få se menyn, tack? Kann ich die Speisekarte haben, bitte?

Be om menyn

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa. Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa

Vad kan du rekommendera på menyn? Was können Sie von der Karte empfehlen?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
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Har ni en husets specialitet? Gibt es eine Spezialität des Hauses?

Fråga om restaurangen har någon specialitet

Har ni någon lokal specialitet? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn

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

Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?

Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate
drin?

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

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___? Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack. Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
Beställa en viss rätt

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack. Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
Beställa förrätter

sallad Salat
rätt

soppa Suppe
rätt

kött Fleisch
mat

fläsk Schwein
typ av kött

nötkött Rind
typ av kött
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Äta ute
kyckling Hühnchen

typ av kött

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

Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.

Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött 

skaldjur Fischgerichte
mat

fisk Fisch
mat

pasta Nudeln
rätt

salt Salz
 

peppar Pfeffer
 

senap Senf
 

ketchup Ketchup
 

bröd Brot
 

smör Butter
 

Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack! Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
Be om påfyllning
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Tack, det räcker. Danke, das reicht.

Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck

Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack. Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.
Be om att få beställa efterrätt

Jag skulle vilja ha ___, tack. Ich hätte gern ___, bitte.
Beställa efterrätt

glass Eis
efterrätt

tårta, bakelse Kuchen
efterrätt

choklad Schokolade
efterrätt

kakor Kekse
efterrätt

Smaklig måltid! Guten Appetit!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker
svenska tyska
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack. Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.

Beställa drycker

kolsyrat vatten ein Wasser mit Kohlensäure
dryck

icke-kolsyrat vatten ein stilles Wasser
dryck

en öl ein Bier
dryck
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en flaska vin eine Flasche Wein

dryck

en kaffe einen Kaffee
dryck

en te einen Tee
dryck

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

Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?

Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala
svenska tyska
Vi skulle vilja betala, tack. Wir möchten gern bezahlen, bitte.

Meddela att ni vill betala.

Vi skulle vilja dela notan. Wir möchten getrennt bezahlen.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv

Jag betalar hela notan. Ich bezahle für alles.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet

Jag bjuder dig på lunch/middag Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för

Behåll växeln. Der Rest ist für Sie.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks

Maten var utsökt! Das Essen war lecker!
Berömma maten.

Skicka mitt beröm till kocken! Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål
svenska tyska
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Min mat är kall. Mein Essen ist kalt.

Klaga på att maten är för kall

Det här har inte tillagats ordentligt. Das ist nicht ordentlich durch.
Tillagningstiden var för kort

Det här är överkokt. Das ist zerkocht.
Tillagningstiden var för lång

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___. Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde

Det här vinet har korksmak. Dieser Wein ist verkorkt.
Anmärk på att vinet smakar kork

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan. Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
Klaga över väntetiden för den beställda maten

Den här drycken är inte kall. Dieses Getränk ist nicht kalt.
Klaga på dryckens varma temperatur

Min drink smakar konstigt. Mein Getränk schmeckt komisch.
Anmärk på att din drink smakar konstigt

Jag beställde min drink utan is. Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan

En maträtt saknas. Es fehlt noch ein Gericht.
Meddela att din beställning inte är fullständig

Det/Den här är inte ren/(t) Das ist nicht sauber.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier
svenska tyska
Är det ___ i det här? Ist/Sind da ___ drin?

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

Sida 6 23.05.2023



Resa
Äta ute
Kan ni tillaga den här rätten utan ____? Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?

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!

Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion
habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in
meiner Tasche!

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

nötter/jordnötter Nüsse/Erdnüsse
Födoämnesallergi

sesamfrön/solroskärnor Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
Födoämnesallergi

ägg Ei
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk/räkor Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
Födoämnesallergi

mjöl/vetemjöl Mehl/Weizen
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter Milch/Laktose/Milchprodukte
Födoämnesallergi

gluten Gluten
Födoämnesallergi

soja Soja
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Födoämnesallergi

svamp Pilze
Födoämnesallergi
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frukt/kiwi/kokosnötter Frucht/Kiwi/Kokosnuss

Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Födoämnesallergi

alkohol Alkohol
Födoämnesallergi
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