
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_
till _[tid]_.

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Ett bord för _[antal personer]_, tack.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Accepterar ni kreditkort?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Har ni vegetarisk mat?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Har ni kosher-rätter?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Har ni halal-rätter?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen.

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Ruotsi
Voisinko nähdä ruokalistan? Skulle jag kunna få se menyn, tack?

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Ursäkta. Vi skulle vilja beställa.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan

Mitä suosittelet ruokalistalta? Vad kan du rekommendera på menyn?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Onko teillä talon erikoista? Har ni en husets specialitet?

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Har ni någon lokal specialitet?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Jag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det här
____?

Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack.
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. Vi skulle vilja beställa förrätt, tack.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti sallad
ruoka-annos

keitto soppa
ruoka-annos

liha kött
ruoka

porsas fläsk
tietyn tyyppinen liha

nauta nötkött
tietyn tyyppinen liha
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
kana kyckling

tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. Jag skulle vilja få mitt kött blodigt/medium/välstekt.
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät skaldjur
ruoka

kala fisk
ruoka

pasta pasta
ruoka-annos

suola salt
 

pippuri peppar
 

sinappi senap
 

ketsuppi ketchup
 

leipä bröd
 

voi smör
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack!
Lisäjuoman pyytäminen

Kiitos, se riittää Tack, det räcker.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack.

Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Jag skulle vilja ha ___, tack.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö glass
jälkiruoka

kakku tårta, bakelse
jälkiruoka

suklaa choklad
jälkiruoka

keksejä kakor
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Smaklig måltid!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Ruotsi
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä kolsyrat vatten
juoma

lähdevettä icke-kolsyrat vatten
juoma

oluen en öl
juoma

pullon viiniä en flaska vin
juoma
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
kahvin en kaffe

juoma

teen en te
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Jag dricker inte alkohol. Är det alkohol i den/det här?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Ruotsi
Saisimmeko laskun, kiitos? Vi skulle vilja betala, tack.

Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. Vi skulle vilja dela notan.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Jag betalar hela notan.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Jag bjuder dig på lunch/middag
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Behåll växeln.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! Maten var utsökt!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Skicka mitt beröm till kocken!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Ruotsi
Ruokani on kylmää Min mat är kall.

Valitus ruuan kylmyydestä
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Tämä ei ole kypsää. Det här har inte tillagats ordentligt.

Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Det här är överkokt.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Jag beställde inte det här. Jag beställde ___.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin Det här vinet har korksmak.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. Vi beställde för mer än 30 minuter sedan.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. Den här drycken är inte kall.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. Min drink smakar konstigt.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. Jag beställde min drink utan is.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. En maträtt saknas.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Det/Den här är inte ren/(t)
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Ruotsi
Onko tässä ___? Är det ___ i det här?

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

Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? Kan ni tillaga den här rätten utan ____?
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni medicin i
min väska/ficka!

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

pähkinä / maapähkinä nötter/jordnötter
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen sesamfrön/solroskärnor
Ruoka-aineallergia

kananmuna ägg
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala skaldjur/fisk/räkor
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä mjöl/vetemjöl
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet mjölk/laktos/mjölkprodukter
Ruoka-aineallergia

gluteeni gluten
Ruoka-aineallergia

soija soja
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi baljväxter/bönor/ärtor/majs
Ruoka-aineallergia

sienet svamp
Ruoka-aineallergia

hedelmät / kiivi /kookos frukt/kiwi/kokosnötter
Ruoka-aineallergia
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ruohosipuli / sipuli / valkosipuli gräslök/lök/vitlök

Ruoka-aineallergia

alkoholi alkohol
Ruoka-aineallergia
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