
Seyahat
Dışarda yeme

Dışarda yeme - 
Esperanto Danca
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de
personoj]_ ĉe _[tempo]_.

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til
_[tidspunkt]_.

Rezervi

Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu. Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Peti por tablon

Ĉu vi akceptas kreditkartojn? Tager I imod kreditkort?
Peti se vi povas pagi kun kreditkartoj

Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon? Tilbyder I vegetarmad?
Peti se ili havas vegetaran manĝaĵon

Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon? Tilbyder I kosher mad?
Peti se ili havas koŝeras manĝaĵon

Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon? Tilbyder I halal mad?
Peti se ili havas halalan manĝaĵon

Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la
matĉon de ____.

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.

Vi ŝatus rigardi sportojn dum aŭ post manĝado

Dışarda yeme - 
Esperanto Danca
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu? Må jeg se menuen, tak?

Peti la menuon

Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu. Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Diri la kelnero, ke vi pretas ordigi

Kion vi rekomendas sur la menuo? Hvad på menuen kan du anbefale?
Peti la kelneron ĉu li/ŝi povas rekomendi ion en la menuo
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Ĉu estas specialaĵo de la restoracio? Er der en specialitet?

Peti, se la restoracio havas specialaĵon

Ĉu estas loka fako? Er der en lokal specialitet?
Peti, se la restoracio havas lokan specialaĵon sur la menuo

Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____? Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Informi ke vi havas alergion al specifaj ingrediencoj

Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ
karbonhidratojn?

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

Elŝeligi, se io enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn ĉar vi havas diabeton

Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio? Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
Diri la kelneron, ke vi ne manĝas specifajn manĝaĵojn

Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu. Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Ordoni certan pladon

Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu. Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Ordoni aperitivojn

salaton Salat
plado

supon suppe
plado

karnon kød
nutro

porkaĵon svinekød
tipo de karno

bovaĵon oksekød
tipo de karno
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kokidon kylling

tipo de karno

Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone
kuiritan.

Jeg vil gerne have mit kød er
rødstegt/medium/gennemstegt.

Diri la kelneron kiom vi ŝatas vian viandon

marmanĝaĵon alt godt fra havet
nutro

fiŝon fisk
nutro

pastaĵon pasta
plado

salon salt
 

pipron peber
 

mustardon sennep
 

keĉupon ketchup
 

panon brød
 

buteron smør
 

Mi ŝatus replenigo, bonvolu! Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Peti replenigon
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Dankon, tio sufiĉas. Tak, det er nok.

Peti la kelneron halti servi manĝaĵon/plenigi glason

Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu. Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Peti deserton

Mi ŝatus havi ___, bonvolu. Jeg vil gerne have ___, tak.
Peti deserton

gelaton Is
deserto

kukon kage
deserto

ĉokoladon chokolade
deserto

keksojn småkager
deserto

Ĝuu vian manĝon! Nyd dit måltid!
Deziri agrablan manĝon

Dışarda yeme - 
Esperanto Danca
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu. Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.

Ordigi trinkaĵojn

karbonatan akvon vand med brus
trinkaĵo

akvon sen gaso mineralvand
trinkaĵo

bieron en øl
trinkaĵo
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botelon da vino en flaske vin

trinkaĵo

kafon en kaffe
trinkaĵo

teon en te
trinkaĵo

Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en
ĉi?

Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?

Peti se ĝi enhavas alkoholo

Dışarda yeme - 
Esperanto Danca
Ni volus pagi, bonvolu. Vi vil gerne betale, tak.

Diri ke vi volas pagi

Ni ŝatus pagi aparte. Vi vil gerne betale seperat.
Diri la kelneron, ke ĉiu persono pagos por sia propra manĝaĵo

Mi pagos ĉion. Jeg betaler for det hele.
Diri la kelneron ke vi pagas por ĉiuj

Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo. Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Inviti la alian personon al manĝo kaj pagi por ĝi

Konservu la moneton. Behold byttepengene.
Diri la kelneron, ke li povas teni la moneton, ke vi pagis kiel lia trinkmono

La manĝaĵo estis bongusta! Maden var udsøgt!
Komplimenti la manĝon

Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo! Fortæl kokken om mine komplimenter!
Komplimenti la manĝon

Dışarda yeme - 
Esperanto Danca
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Mia manĝo estas malvarma. Mit mad er koldt.

Plendi ke la manĝo estas tro malvarma

Tiu ne estas konvene kuirita. Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Kuiradotempo estis tro mallonga

Tiu estas tro kuirita. Dette har fået for meget.
Kuiradotempo estis tro longa

Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___. Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Diri ke la plado servis ne estas la pladon, ke vi ordigitis

Tiu vino estas korkita. Denne vin smager af kork.
Diri ke la vino estas korkita

Ni ordigis pli ol tridek minutoj. Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Plendi pri la atendanta tempo por la ordigita manĝaĵo

Tiu trinkaĵo estas varma. Drikken er ikke kold.
Plendi pri la varma temperaturo de la trinkaĵo

Mia trinkaĵo gustumas strangan. Min drink smager underlig.
Rimarki la neparan guston de via trinkaĵo

Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio. Jeg bestilte min drink uden is.
Rimarki ke vi havas trinkaĵon kun glacio

Unu pladon mankas. Der mangler en ret.
Rimarki ke via ordo ne estas kompleta

Tiu ne estas pura. Dette er ikke rent.
Rimarki ke via plato/manĝilaro/glaso ne estas pura

Dışarda yeme - 
Esperanto Danca
Ĉu estas ___ en ĉi? Er der___i dette?

Peti se certa plado enhavas ingrediencojn, ke vi ne povas manĝi
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Ĉu vi povus prepari la pladon sen____? Kan du venligst tilberede retten uden ____?

Peti ĉu la ingrediencoj, ke vi ne povas manĝi, esti ekskludita de la plado

Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la
kuracilo estas en mia sako/poŝo!

Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde
min medicin i min taske/lomme!

Diri personojn, ke vi havas alergion kaj doni vin vian medicinon en krizo

nuksoj/arakidoj nødder/peanuts
Alergio al manĝaĵo

sezamosemoj/sunfloro sesamfrø/solsikkefrø
Alergio al manĝaĵo

ovo æg
Alergio al manĝaĵo

mariskoj/fiŝo/salikokoj Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Alergio al manĝaĵo

faruno/greno Mel/hvede
Alergio al manĝaĵo

lakto/laktozo/laktejo Mælk/laktose/mælkeprodukter
Alergio al manĝaĵo

gluteno gluten
Alergio al manĝaĵo

sojo soja
Alergio al manĝaĵo

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo leguminous planter/bønner/ærter/majs
Alergio al manĝaĵo

fungoj Champignon
Alergio al manĝaĵo
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fruktoj/kivo/kokoso frugt/kiwi/kokos

Alergio al manĝaĵo

cebolletaoj/cepoj/ajlo purløg/løg/hvidløg
Alergio al manĝaĵo

alkoholo alkohol
Alergio al manĝaĵo
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