
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός
ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna
trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.)

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_, παρακαλώ. (Éna
trapézi ya _[arithmós atómon]_, parakaló.)

Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na
pliróso me pistotikí kárta?)

Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Προσφέρετε φαγητό για χορτοφάγους; (Prosférete
fagitó ya hortofágus?)

Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Προσφέρετε φαγητό κόσερ; (Prosférete fagitó kóser?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Προσφέρετε φαγητό χαλάλ; (Prosférete fagitó xalál?)
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

Δείχνετε σπορτ; Θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε το
παιχνίδι ____. (Díhnete sport? Tha thélame na
parakoluthísume to pehnídi ____.)

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi kreikka
Voisinko nähdä ruokalistan? Μπορώ να δω το μενού, παρακαλώ; (Boró na do to

menú parakaló?)
Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε,
παρακαλώ. (Me sighoríte. Tha thélame na paragkílume,
parakaló.)

Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Mitä suosittelet ruokalistalta? Τι προτείνετε από το μενού; (Ti protínete apó to

menú?)
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa

Onko teillä talon erikoista? Τι είναι η σπεσιαλιτέ του εστιατορίου; (Ti íne i
spesialité tu estiatoríu?)

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Προσφέρετε κάποια τοπική σπεσιαλιτέ; (Prosférete
kápya topikí spesialité?)

Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Έχω αλεργία στο ____. Περιέχει ____; (Ého alergía
sto ____. Periéhi ____?)

Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Έχω διαβήτη. Περιέχει ζάχαρη ή υδρογονάνθρακες;
(Ého diavíti. Periéhi záhari í idrogonánthrakes?)

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Δεν τρώω ___. Υπάρχει ___ σε αυτό το πιάτο; (Den
tróo ___. Ypárhi ___ se aftó to pyáto?)

Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. Θα ήθελα να παραγγείλω _[πιάτο]_, παρακαλώ. (Tha
íthela na paraggílo _[pyáto]_, parakaló.)

Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε ορεκτικά, παρακαλώ.
(Tha thélame na paraggílume orektiká, parakaló.)

Alkupalojen tilaaminen

salaatti σαλάτα (saláta)
ruoka-annos

keitto σούπα (súpa)
ruoka-annos
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Matkustaminen
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liha κρέας (kréas)

ruoka

porsas χοιρινό (hirinó)
tietyn tyyppinen liha

nauta βοδινό (vodinó)
tietyn tyyppinen liha

kana κοτόπουλο (kotópulo)
tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. Θα ήθελα το κρέας μου
κόκκινο/αιμάσσον/καλοψημένο; (Tha íthela to kréas mu
kókkino/emassón/kalopsiméno?)

Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät θαλασσινά (thalassiná)
ruoka

kala ψάρι (psári)
ruoka

pasta μακαρόνια (makarónya)
ruoka-annos

suola αλάτι (aláti)
 

pippuri πιπέρι (pipéri)
 

sinappi μουστάρδα (mustárda)
 

ketsuppi κέτσαπ (kétsap)
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
leipä ψωμί (psomí)

 

voi βούτυρο (vútiro)
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Θα ήθελα ένα ακόμη, παρακαλώ! (Tha íthela éna
akómi, parakaló!)

Lisäjuoman pyytäminen

Kiitos, se riittää Σας ευχαριστώ, αυτό είναι αρκετό. (Sas efharistó. aftó
íne arketó.)

Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa

Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε επιδόρπιο, παρακαλώ.
(Tha thélame na paragkílume epidórpio, parakaló.)

Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Θα ήθελα ___, παρακαλώ. (Tha íthela ___, parakaló.)
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö παγωτό (pagotó)
jälkiruoka

kakku κέικ (kéik)
jälkiruoka

suklaa σοκολάτα (sokoláta)
jälkiruoka

keksejä μπισκότα (biskóta)
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Καλή όρεξη (Kalí órexi!)
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi kreikka

Sivu 4 22.05.2023



Matkustaminen
Ulkona syöminen
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. Θα ήθελα ένα/μια _[ποτό]_, παρακαλώ. (Tha íthela

éna/mya _[potó]_, parakaló.)
Juomien tilaaminen

kivennäisvettä μεταλλικό νερό (metallikó neró)
juoma

lähdevettä νερό (neró)
juoma

oluen μια μπίρα (mya bíra)
juoma

pullon viiniä ένα μπουκάλι κρασί (éna bukáli krasí)
juoma

kahvin ένα καφέ (éna kafé)
juoma

teen ένα τσάι (éna tsái)
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Δεν πίνω αλκοόλ. Έχει αλκοόλ αυτό το ποτό; (Den
píno alkoól. Éhi alkoól aftó to potó?)

Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi kreikka
Saisimmeko laskun, kiitos? Θα θέλαμε να πληρώσουμε, παρακαλώ. (Tha thélame

na plirósume parakaló.)
Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. Θα θέλαμε να πληρώσουμε ξεχωριστά. (Tha thélame
na plirósume xehoristá.)

Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Θα πληρώσω για όλους. (Tha pliróso ya ólus)
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Σε προσκαλώ για γεύμα/δείπνο. (Se proskaló ya

gévma/dípno.)
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Κρατήστε τα ρέστα. (Kratíste ta résta.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! Το φαγητό ήταν νόστιμο! (To fagitó ítan nóstimo!)
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Δώστε συγχαρητήρια στον σεφ! (Dóste sigharitírya
ston sef!)

Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi kreikka
Ruokani on kylmää Το φαγητό μου είναι κρύο. (To fagitó mu íne krío.)

Valitus ruuan kylmyydestä

Tämä ei ole kypsää. Αυτό δεν είναι μαγειρεμένο σωστά. (Aftó den íne
magireméno sostá.)

Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Αυτό είναι παραμαγειρεμένο. (Aftó íne
paramayireméno.)

Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Δεν το παράγγειλα αυτό, εγώ παράγγειλα____. (Den
to parágkila aftó, egó parágkila___.)

Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin Αυτό το κρασί είναι χαλασμένο. (Aftó to krasí íne
halasméno.)

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

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. Παραγγείλαμε έχει και μισή ώρα. (Paragkílame éhi ke
misí óra.)

Valitus ruuan odotusajasta
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Juomani ei ole kylmä. Αυτό το ποτό δεν είναι κρύο. (Aftó to potó den íne krío.)

Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. Το ποτό μου έχει παράξενη γεύση. (To potó mu éhi
paráxeni géfsi.)

Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. Παράγγειλα το ποτό μου χωρίς πάγο. (Parágkila to
potó mu horís págo.)

Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. Λείπει ένα πιάτο. (Lípi éna pyáto.)
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Αυτό δεν είναι καθαρό. (Aftó den íne katharó)
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi kreikka
Onko tässä ___? Έχει___; (Éhi___?)

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

Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? Μπορείτε να ετοιμάσετε το πιάτο χωρίς ____; (Boríte
na etimásete to pyáto horís ____?)

Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen

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

Έχω αλλεργίες. Αν υπάρξει αντίδραση, παρακαλώ
βρείτε τα φάρμακα μου στην τσάντα/τσέπη μου! (Ého
alergíes. An ipárxi antídrasi, parakaló vríte ta fármaka
mu stin tsánta/tsépi mu!)

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

pähkinä / maapähkinä ξηροί καρποί/φιστίκια (xirí karpí/fistíkya)
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen σησάμι/πασατέμπο (sisámi/pasatémpo)
Ruoka-aineallergia
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Matkustaminen
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kananmuna αυγό (afgó)

Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες
(thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)

Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä αλεύρι/σιτάρι (alévri/sitári)
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά
(gála/laktózi/galaktokomiká)

Ruoka-aineallergia

gluteeni γλουτένη (gluténi)
Ruoka-aineallergia

soija σόγια (sóya)
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi ψυχανθή/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι
(psihánthi/fasólya/arakás/kalampóki)

Ruoka-aineallergia

sienet μανιτάρια (manitária)
Ruoka-aineallergia

hedelmät / kiivi /kookos φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
Ruoka-aineallergia

ruohosipuli / sipuli / valkosipuli σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδο
(schinópraso/kremídya/skórdo)

Ruoka-aineallergia

alkoholi αλκοόλ (alkoól)
Ruoka-aineallergia
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