
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_
om _[tijdstip]_.

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Een tafel voor _[number of people]_ graag.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Neemt u creditcards aan?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Heeft u ook vegetarische opties?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Heeft u ook kosher eten?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Heeft u ook halal eten?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de
___wedstrijd kijken.

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Hollanti
Voisinko nähdä ruokalistan? Mag ik de kaart?

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Pardon. We willen graag bestellen.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan

Mitä suosittelet ruokalistalta? Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
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Onko teillä talon erikoista? Is er een specialiteit van het huis?

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Is er een specialiteit van de regio?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. Ik wil graag de _[gerecht]_.
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti salade
ruoka-annos

keitto soep
ruoka-annos

liha vlees
ruoka

porsas varkensvlees
tietyn tyyppinen liha

nauta rundvlees
tietyn tyyppinen liha
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kana kip

tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät zeevruchten
ruoka

kala vis
ruoka

pasta pasta
ruoka-annos

suola zout
 

pippuri peper
 

sinappi mosterd
 

ketsuppi ketchup
 

leipä brood
 

voi boter
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Lisäjuoman pyytäminen

Kiitos, se riittää Dankuwel, dat is genoeg.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
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Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos.  We willen graag desserts bestellen.

Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Ik wil graag de ___.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö IJs
jälkiruoka

kakku taart
jälkiruoka

suklaa chocolade
jälkiruoka

keksejä koekjes
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Eet smakelijk!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Hollanti
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. Ik wil graag _[drankje]_.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä een water met prik
juoma

lähdevettä een water zonder prik
juoma

oluen een biertje
juoma

pullon viiniä een fles wijn
juoma
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kahvin een koffie

juoma

teen een thee
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Hollanti
Saisimmeko laskun, kiitos? We willen graag betalen.

Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. We willen graag apart betalen.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Ik betaal alles.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Ik trakteer op lunch/avondeten.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Hou het wisselgeld maar.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! Het eten was verrukkelijk!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Mijn complimenten aan de kok!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Hollanti
Ruokani on kylmää Mijn eten is koud.

Valitus ruuan kylmyydestä
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Tämä ei ole kypsää. Dit is niet goed gaar.

Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Dit is te gaar.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin De wijn heeft kurk.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. Dit drankje is niet koud.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. Mijn drankje smaakt vreemd
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. Ik had drinken zonder ijs besteld.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. Er mist een gerecht.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Dit is niet schoon.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Hollanti
Onko tässä ___? Zit hier ___ in?

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

Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
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Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan
medicijnen uit mijn tas/zak!

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

pähkinä / maapähkinä noten/pinda's
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen sesamzaad/zonnebloempitten
Ruoka-aineallergia

kananmuna ei
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä meel/tarwe
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet melk/lactose/zuivel
Ruoka-aineallergia

gluteeni gluten
Ruoka-aineallergia

soija soja
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi peulvruchten/bonen/erwten/mais
Ruoka-aineallergia

sienet champignons/paddestoelen
Ruoka-aineallergia

hedelmät / kiivi /kookos fruit/kiwi/kokosnoot
Ruoka-aineallergia
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ruohosipuli / sipuli / valkosipuli bieslook/ui/knoflook

Ruoka-aineallergia

alkoholi alcohol
Ruoka-aineallergia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 8 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

