
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_
Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Bieten Sie Halal-Gerichte an?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel
sehen.

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Saksa
Voisinko nähdä ruokalistan? Kann ich die Speisekarte haben, bitte?

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan

Mitä suosittelet ruokalistalta? Was können Sie von der Karte empfehlen?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
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Ulkona syöminen
Onko teillä talon erikoista? Gibt es eine Spezialität des Hauses?

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate
drin?

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti Salat
ruoka-annos

keitto Suppe
ruoka-annos

liha Fleisch
ruoka

porsas Schwein
tietyn tyyppinen liha

nauta Rind
tietyn tyyppinen liha
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kana Hühnchen

tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät Fischgerichte
ruoka

kala Fisch
ruoka

pasta Nudeln
ruoka-annos

suola Salz
 

pippuri Pfeffer
 

sinappi Senf
 

ketsuppi Ketchup
 

leipä Brot
 

voi Butter
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
Lisäjuoman pyytäminen

Kiitos, se riittää Danke, das reicht.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
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Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.

Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Ich hätte gern ___, bitte.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö Eis
jälkiruoka

kakku Kuchen
jälkiruoka

suklaa Schokolade
jälkiruoka

keksejä Kekse
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Guten Appetit!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Saksa
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä ein Wasser mit Kohlensäure
juoma

lähdevettä ein stilles Wasser
juoma

oluen ein Bier
juoma

pullon viiniä eine Flasche Wein
juoma
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kahvin einen Kaffee

juoma

teen einen Tee
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Saksa
Saisimmeko laskun, kiitos? Wir möchten gern bezahlen, bitte.

Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. Wir möchten getrennt bezahlen.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Ich bezahle für alles.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Der Rest ist für Sie.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! Das Essen war lecker!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Saksa
Ruokani on kylmää Mein Essen ist kalt.

Valitus ruuan kylmyydestä
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Tämä ei ole kypsää. Das ist nicht ordentlich durch.

Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Das ist zerkocht.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin Dieser Wein ist verkorkt.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. Dieses Getränk ist nicht kalt.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. Mein Getränk schmeckt komisch.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. Es fehlt noch ein Gericht.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Das ist nicht sauber.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Saksa
Onko tässä ___? Ist/Sind da ___ drin?

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

Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?
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.

Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion
habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in
meiner Tasche!

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

pähkinä / maapähkinä Nüsse/Erdnüsse
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
Ruoka-aineallergia

kananmuna Ei
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä Mehl/Weizen
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet Milch/Laktose/Milchprodukte
Ruoka-aineallergia

gluteeni Gluten
Ruoka-aineallergia

soija Soja
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Ruoka-aineallergia

sienet Pilze
Ruoka-aineallergia

hedelmät / kiivi /kookos Frucht/Kiwi/Kokosnuss
Ruoka-aineallergia
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ruohosipuli / sipuli / valkosipuli Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch

Ruoka-aineallergia

alkoholi Alkohol
Ruoka-aineallergia
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