
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe
_[tempo]_.

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

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

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Esperanto
Voisinko nähdä ruokalistan? Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan

Mitä suosittelet ruokalistalta? Kion vi rekomendas sur la menuo?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Onko teillä talon erikoista? Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Ĉu estas loka fako?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ
karbonhidratojn?

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti salaton
ruoka-annos

keitto supon
ruoka-annos

liha karnon
ruoka

porsas porkaĵon
tietyn tyyppinen liha

nauta bovaĵon
tietyn tyyppinen liha
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
kana kokidon

tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät marmanĝaĵon
ruoka

kala fiŝon
ruoka

pasta pastaĵon
ruoka-annos

suola salon
 

pippuri pipron
 

sinappi mustardon
 

ketsuppi keĉupon
 

leipä panon
 

voi buteron
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Lisäjuoman pyytäminen

Kiitos, se riittää Dankon, tio sufiĉas.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.

Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö gelaton
jälkiruoka

kakku kukon
jälkiruoka

suklaa ĉokoladon
jälkiruoka

keksejä keksojn
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Ĝuu vian manĝon!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Esperanto
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä karbonatan akvon
juoma

lähdevettä akvon sen gaso
juoma

oluen bieron
juoma

pullon viiniä botelon da vino
juoma
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
kahvin kafon

juoma

teen teon
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Esperanto
Saisimmeko laskun, kiitos? Ni volus pagi, bonvolu.

Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. Ni ŝatus pagi aparte.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Mi pagos ĉion.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Konservu la moneton.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! La manĝaĵo estis bongusta!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Esperanto
Ruokani on kylmää Mia manĝo estas malvarma.

Valitus ruuan kylmyydestä
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Tämä ei ole kypsää. Tiu ne estas konvene kuirita.

Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Tiu estas tro kuirita.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin Tiu vino estas korkita.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. Tiu trinkaĵo estas varma.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. Unu pladon mankas.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Tiu ne estas pura.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Esperanto
Onko tässä ___? Ĉu estas ___ en ĉi?

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

Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
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Matkustaminen
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Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

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

Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen
taskustasi / laukustasi

pähkinä / maapähkinä nuksoj/arakidoj
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen sezamosemoj/sunfloro
Ruoka-aineallergia

kananmuna ovo
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala mariskoj/fiŝo/salikokoj
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä faruno/greno
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet lakto/laktozo/laktejo
Ruoka-aineallergia

gluteeni gluteno
Ruoka-aineallergia

soija sojo
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Ruoka-aineallergia

sienet fungoj
Ruoka-aineallergia

hedelmät / kiivi /kookos fruktoj/kivo/kokoso
Ruoka-aineallergia
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ruohosipuli / sipuli / valkosipuli cebolletaoj/cepoj/ajlo

Ruoka-aineallergia

alkoholi alkoholo
Ruoka-aineallergia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 8 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

