
Matkustaminen
Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen
Suomi Arabia
Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_
henkilölle.

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.
Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? هل تقدمون طعاما حالل؟
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? هل تقدمون الطعام الحالل؟
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Arabia
Voisinko nähdä ruokalistan? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Mitä suosittelet ruokalistalta? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa

Onko teillä talon erikoista? هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes

En voi syödä ___. Onko tässä ___? أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti السلطة
ruoka-annos

keitto الحساء
ruoka-annos
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
liha اللحم

ruoka

porsas لحم الخنزير
tietyn tyyppinen liha

nauta اللحم البقري
tietyn tyyppinen liha

kana الدجاج
tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät طعام البحر
ruoka

kala السمك
ruoka

pasta المعكرونة
ruoka-annos

suola ملح
 

pippuri فلفل
 

sinappi الخردل
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
ketsuppi الكاتشب

 

leipä الخبز
 

voi الزبدة
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Lisäjuoman pyytäminen

Kiitos, se riittää شكرا لك، هذا كاف.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa

Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. أود أن أطلب________ من فضلك.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö البوظة
jälkiruoka

kakku الكعكة
jälkiruoka

suklaa شوكوال
jälkiruoka

keksejä الكعك
jälkiruoka
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Hyvää ruokahalua! استمتع بوجبتك!

Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Arabia
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä مياه فوارة
juoma

lähdevettä مياه عادية
juoma

oluen جعة
juoma

pullon viiniä زجاجة نبيذ
juoma

kahvin قهوة
juoma

teen شاي
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Arabia
Saisimmeko laskun, kiitos? نرغب في الدفع من فضلك.

Ilmoitus, että haluatte maksaa
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Haluaisimme maksaa erikseen. نرغب في الدفع بشكل منفصل

Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. سأدفع مقابل كل شيء.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. احتفظ بالفكة.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! الطعام كان لذيذا!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Arabia
Ruokani on kylmää طعامي بارد.

Valitus ruuan kylmyydestä

Tämä ei ole kypsää. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. لقد طهي أكثر من الالزم.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Tämä viini on avattu aikaisemmin هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. هذا الشراب ليس باردا.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. مشروبي ذو طعم غريب.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. يوجد طبق مفقود.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. هذا ليس نظيفا.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Arabia
Onko tässä ___? هل يوجد _____ في هذا؟

Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen

Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen

Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen
taskustasi / laukustasi
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
pähkinä / maapähkinä الجوز/الفستق

Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Ruoka-aineallergia

kananmuna البيض
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala طعام البحر/سمك/محار/قريدس
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä الطحين/القمح
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet حليب/الكتوز/ألبان
Ruoka-aineallergia

gluteeni الجلوتين
Ruoka-aineallergia

soija الصويا
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Ruoka-aineallergia

sienet الفطر
Ruoka-aineallergia

hedelmät / kiivi /kookos الفواكه/الكيوي/جوز الهند
Ruoka-aineallergia
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
ruohosipuli / sipuli / valkosipuli الثوم المعمر/البص/اللثوم

Ruoka-aineallergia

alkoholi الكحول
Ruoka-aineallergia
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