
Seyahat
Dışarda yeme

Dışarda yeme - Girişte
Türkçe Almanca
_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak
istiyorum.

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

Rezervasyon yapma

_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
Masa sorma

Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma

Vejeteryan yemekleriniz var mı? Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma

Helal yemekleriniz var mı? Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma

Helal yemekleriniz var mı? Bieten Sie Halal-Gerichte an?
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma

Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek
istiyoruz.

Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel
sehen.

Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme
Türkçe Almanca
Menüyü görebilir miyim lütfen? Kann ich die Speisekarte haben, bitte?

Menüyü görmek isteme

Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen. Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme

Menüde neyi tavsiye edersiniz? Was können Sie von der Karte empfehlen?
Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma
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Bir spesyaliteniz var mı? Gibt es eine Spezialität des Hauses?

Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma

Yerli bir spesyaliteniz var mı? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma

Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi? Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?
Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek

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

Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate
drin?

Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme

Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı? Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme

_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen. Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
İştah açıcıları sipariş verme

İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen. Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
İştah açıcıları sipariş verme

salata Salat
tabak

çorba Suppe
tabak

et Fleisch
yiyecek

domuz eti Schwein
et türü

dana Rind
et türü
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tavuk Hühnchen

et türü

Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum. Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.
Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek

deniz ürünü Fischgerichte
yiyecek

balık Fisch
yiyecek

makarna Nudeln
tabak

tuz Salz
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc

biber Pfeffer
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc

hardal Senf
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc

ketçap Ketchup
Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc

ekmek Brot
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc

tereyağı Butter
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc

Tekrar alabilir miyim lütfen? Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
Tekrar almak isteme

Teşekkür ederim, bu kadarı yeter. Danke, das reicht.
Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme
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Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz. Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.

Tatlı sipariş vermek isteme

Biraz __ almak istiyorum lütfen. Ich hätte gern ___, bitte.
Tatlı sipariş verme

dondurma Eis
tatlı

pasta Kuchen
tatlı

çikolata Schokolade
tatlı

çörek Kekse
tatlı

Afiyet olsun! Guten Appetit!
Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme
Türkçe Almanca
_[içecek]_ almak istiyorum lütfen. Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.

İçecek siparişi verme

bir maden suyu ein Wasser mit Kohlensäure
içecek

bir normal su ein stilles Wasser
içecek

bir bira ein Bier
içecek

bir şişe şarap eine Flasche Wein
içecek
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bir kahve einen Kaffee

içecek

birçay einen Tee
içecek

Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı? Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme
Türkçe Almanca
Ödeme yapmak istiyoruz lütfen. Wir möchten gern bezahlen, bitte.

Ödeme yapmak istediğini söyleme

Bölüşmek istiyoruz. Wir möchten getrennt bezahlen.
Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme

Ben herşeyi ödiycem. Ich bezahle für alles.
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme

Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet
ediyorum.

Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.

Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme

Üstü kalsın. Der Rest ist für Sie.
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem

Yemek lezzetliydi! Das Essen war lecker!
Yemeği beğenme

Şefe övgülerimi iletin. Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler
Türkçe Almanca
Yemeğil soğuk. Mein Essen ist kalt.

Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme
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Bu iyi pişmemiş. Das ist nicht ordentlich durch.

Pişirme süresinin çok kısa olması

Bu fazla pişmiş. Das ist zerkocht.
Pişirme süresinin çok uzun olması

Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim. Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme

Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş. Dieser Wein ist verkorkt.
Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme

Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş
verdik.

Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.

Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme

Bu içecek soğuk değil. Dieses Getränk ist nicht kalt.
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme

İçeceğimin tadı bir garip. Mein Getränk schmeckt komisch.
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme

İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim. Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme

Bir tabak eksik. Es fehlt noch ein Gericht.
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme

Bu temiz değil. Das ist nicht sauber.
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler
Türkçe Almanca
Bunda __ var mı? Ist/Sind da ___ drin?

Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma

Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız? Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma
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Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa
lütfen ilacı çantamdan bulun.

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

Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme

fındık/fıstık Nüsse/Erdnüsse
Yiyecek alerjisi

susam/ayçiçeği Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
Yiyecek alerjisi

yumurta Ei
Yiyecek alerjisi

deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
Yiyecek alerjisi

un/buğday Mehl/Weizen
Yiyecek alerjisi

süt/laktoz/süt ürünleri Milch/Laktose/Milchprodukte
Yiyecek alerjisi

gluten Gluten
Yiyecek alerjisi

soy Soja
Yiyecek alerjisi

kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Yiyecek alerjisi

mantar Pilze
Yiyecek alerjisi

meyva/kiwi/hindistan cevizi Frucht/Kiwi/Kokosnuss
Yiyecek alerjisi
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frenk soğanı/soğan/sarımsak Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch

Yiyecek alerjisi

alkol Alkohol
Yiyecek alerjisi
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