
Seyahat
Dışarda yeme

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

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

Rezervi

Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu. Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
Peti por tablon

Ĉu vi akceptas kreditkartojn? Czy można płacić kartą kredytową?
Peti se vi povas pagi kun kreditkartoj

Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon? Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
Peti se ili havas vegetaran manĝaĵon

Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon? Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
Peti se ili havas koŝeras manĝaĵon

Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon? Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

Peti se ili havas halalan manĝaĵon

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

Czy można tu oglądać transmisje sportowe?
Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .

Vi ŝatus rigardi sportojn dum aŭ post manĝado

Dışarda yeme - 
Esperanto Lehçe
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu? Czy mogę prosić o kartę (dań)?

Peti la menuon

Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu. Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
Diri la kelnero, ke vi pretas ordigi

Kion vi rekomendas sur la menuo? Co by Pan(i) polecił(a)?
Peti la kelneron ĉu li/ŝi povas rekomendi ion en la menuo
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Seyahat
Dışarda yeme
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio? Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?

Peti, se la restoracio havas specialaĵon

Ĉu estas loka fako? Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
Peti, se la restoracio havas lokan specialaĵon sur la menuo

Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____? Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera
____?

Informi ke vi havas alergion al specifaj ingrediencoj

Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ
karbonhidratojn?

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub
węglowodany?

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

Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio? Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
Diri la kelneron, ke vi ne manĝas specifajn manĝaĵojn

Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu. Poproszę _[danie]_ .
Ordoni certan pladon

Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu. Chcielibyśmy zamówić przystawki.
Ordoni aperitivojn

salaton sałat(k)a
plado

supon zupa
plado

karnon mięso
nutro

porkaĵon wieprzowina
tipo de karno

bovaĵon wołowina
tipo de karno
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Dışarda yeme
kokidon kurczak

tipo de karno

Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone
kuiritan.

Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze
wysmażone.

Diri la kelneron kiom vi ŝatas vian viandon

marmanĝaĵon owoce morza
nutro

fiŝon ryba
nutro

pastaĵon makarony
plado

salon sól
 

pipron pieprz
 

mustardon musztarda
 

keĉupon ketchup
 

panon chleb
 

buteron masło
 

Mi ŝatus replenigo, bonvolu! Poproszę o dolewkę!
Peti replenigon
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Seyahat
Dışarda yeme
Dankon, tio sufiĉas. Dziękuję, to wystarczy.

Peti la kelneron halti servi manĝaĵon/plenigi glason

Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu. Chcielibyśmy zamówić deser.
Peti deserton

Mi ŝatus havi ___, bonvolu. Poproszę ___ .
Peti deserton

gelaton lody
deserto

kukon ciasto
deserto

ĉokoladon czekolada
deserto

keksojn ciasteczka
deserto

Ĝuu vian manĝon! Smacznego!
Deziri agrablan manĝon

Dışarda yeme - 
Esperanto Lehçe
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu. Poproszę _[nazwa napoju]_ .

Ordigi trinkaĵojn

karbonatan akvon woda gazowana
trinkaĵo

akvon sen gaso woda niegazowana
trinkaĵo

bieron piwo
trinkaĵo

Sayfa 4 23.05.2023
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Dışarda yeme
botelon da vino butelka wina

trinkaĵo

kafon kawa
trinkaĵo

teon herbata
trinkaĵo

Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en
ĉi?

Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?

Peti se ĝi enhavas alkoholo

Dışarda yeme - 
Esperanto Lehçe
Ni volus pagi, bonvolu. Czy możemy prosić o rachunek?

Diri ke vi volas pagi

Ni ŝatus pagi aparte. Chcielibyśmy zapłacić osobno.
Diri la kelneron, ke ĉiu persono pagos por sia propra manĝaĵo

Mi pagos ĉion. Zapłacę cały rachunek.
Diri la kelneron ke vi pagas por ĉiuj

Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo. Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
Inviti la alian personon al manĝo kaj pagi por ĝi

Konservu la moneton. Proszę zatrzymać resztę.
Diri la kelneron, ke li povas teni la moneton, ke vi pagis kiel lia trinkmono

La manĝaĵo estis bongusta! Jedzenie było przepyszne!
Komplimenti la manĝon

Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo! Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

Komplimenti la manĝon

Dışarda yeme - 
Esperanto Lehçe
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Mia manĝo estas malvarma. Moje jedzenie jest zimne.

Plendi ke la manĝo estas tro malvarma

Tiu ne estas konvene kuirita. To jest niedogotowane.
Kuiradotempo estis tro mallonga

Tiu estas tro kuirita. To jest rozgotowane.
Kuiradotempo estis tro longa

Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___. Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
Diri ke la plado servis ne estas la pladon, ke vi ordigitis

Tiu vino estas korkita. To wino trąci korkiem.
Diri ke la vino estas korkita

Ni ordigis pli ol tridek minutoj. Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
Plendi pri la atendanta tempo por la ordigita manĝaĵo

Tiu trinkaĵo estas varma. Ten napój nie jest zimny.
Plendi pri la varma temperaturo de la trinkaĵo

Mia trinkaĵo gustumas strangan. Mój napój/drink dziwnie smakuje.
Rimarki la neparan guston de via trinkaĵo

Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio. Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
Rimarki ke vi havas trinkaĵon kun glacio

Unu pladon mankas. Brakuje jednego dania.
Rimarki ke via ordo ne estas kompleta

Tiu ne estas pura. To nie jest czyste.
Rimarki ke via plato/manĝilaro/glaso ne estas pura

Dışarda yeme - 
Esperanto Lehçe
Ĉu estas ___ en ĉi? Czy to danie zawiera ___ ?

Peti se certa plado enhavas ingrediencojn, ke vi ne povas manĝi

Sayfa 6 23.05.2023



Seyahat
Dışarda yeme
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____? Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?

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!

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

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

nuksoj/arakidoj orzechy/orzechy ziemne
Alergio al manĝaĵo

sezamosemoj/sunfloro nasiona sezamu/pestki słonecznika
Alergio al manĝaĵo

ovo jajka
Alergio al manĝaĵo

mariskoj/fiŝo/salikokoj owoce morza/ryby/małże/krewetki
Alergio al manĝaĵo

faruno/greno mąka/pszenica
Alergio al manĝaĵo

lakto/laktozo/laktejo mleko/laktoza/produkty mleczne
Alergio al manĝaĵo

gluteno gluten
Alergio al manĝaĵo

sojo soja
Alergio al manĝaĵo

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Alergio al manĝaĵo

fungoj grzyby
Alergio al manĝaĵo
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fruktoj/kivo/kokoso owoce/kiwi/kokos

Alergio al manĝaĵo

cebolletaoj/cepoj/ajlo szczypiorek/cebula/czosnek
Alergio al manĝaĵo

alkoholo alkohol
Alergio al manĝaĵo
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