
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de
pessoas]_ às _[hora]_.

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Você aceita cartão de crédito?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Você serve comida vegetariana?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Você serve comida koscher?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Você serve comida halal?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de assistir ao
jogo ___.

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Portugali
Voisinko nähdä ruokalistan? Posso ver o cardápio, por favor?

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Com licença. Nós gostaríamos de fazer o pedido por
favor.

Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan

Mitä suosittelet ruokalistalta? O que você recomenda do cardápio?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
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Onko teillä talon erikoista? Qual é a especilidade da casa?

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Qual é o prato típico da região?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém ____?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar ou
carboidratos?

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Eu não como ___. Esse prato contém ___?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor.
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por favor.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti salada
ruoka-annos

keitto sopa
ruoka-annos

liha carne
ruoka

porsas porco
tietyn tyyppinen liha

nauta carne de boi
tietyn tyyppinen liha
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kana galinha/frango

tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. Eu gostaria da minha carne mal passada/no ponto/bem
passada.

Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät frutos do mar
ruoka

kala peixe
ruoka

pasta massa
ruoka-annos

suola sal
 

pippuri pimenta
 

sinappi mostarda
 

ketsuppi ketchup
 

leipä pão
 

voi manteiga
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Eu gostaria de um refil, por favor!
Lisäjuoman pyytäminen
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Kiitos, se riittää Obrigado, isso é suficiente.

Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa

Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor.
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Eu gostaria de um/uma ___, por favor.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö um sorvete
jälkiruoka

kakku um bolo
jälkiruoka

suklaa um chocolate
jälkiruoka

keksejä biscoitos
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Bom apetite!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Portugali
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por favor.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä água com gás
juoma

lähdevettä água sem gás
juoma

oluen uma cerveja
juoma
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pullon viiniä uma garrafa de vinho

juoma

kahvin um café
juoma

teen um chá
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Portugali
Saisimmeko laskun, kiitos? Nós gostaríamos de pagar, por favor.

Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. Nós gostaríamos de dividir a conta.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Eu pagarei tudo.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Estou te convidando para almoçar/jantar.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Pode ficar com o troco.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! A comida estava deliciosa!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Meus cumprimentos ao chef!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Portugali
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Ruokani on kylmää Minha comida está fria.

Valitus ruuan kylmyydestä

Tämä ei ole kypsää. Isto não está bem cozido.
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Isto está cozido demais.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Eu não pedi isso, eu pedi ___.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin Tem pedaços de rolha nesse vinho.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. Nós pedimos há mais de 30 minutos.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. Esta bebida não está gelada o suficiente.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. Minha bebida está com um gosto estranho.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. Eu pedi minha bebida sem gelo.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. Está faltando um prato.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Isto não está limpo.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Portugali
Onko tässä ___? Há ___ nisto?

Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
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Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? Você poderia preparar este prato sem ___?

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

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

Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há
medicamento no meu bolso/bolsa!

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

pähkinä / maapähkinä nozes/amendoins
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen semente de gergelim/semente de girassol
Ruoka-aineallergia

kananmuna ovos
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä farinha/trigo
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet leite/lactose/laticínios
Ruoka-aineallergia

gluteeni glúten
Ruoka-aineallergia

soija soja
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi legumes/feijão/ervilha/milho
Ruoka-aineallergia

sienet cogumelos
Ruoka-aineallergia
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hedelmät / kiivi /kookos frutas/kiwi/coco

Ruoka-aineallergia

ruohosipuli / sipuli / valkosipuli cebolinha/cebola/alho
Ruoka-aineallergia

alkoholi álcool
Ruoka-aineallergia
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