
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til
_[tidspunkt]_.

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Tager I imod kreditkort?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Tilbyder I vegetarmad?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Tilbyder I kosher mad?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Tilbyder I halal mad?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Tanska
Voisinko nähdä ruokalistan? Må jeg se menuen, tak?

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan

Mitä suosittelet ruokalistalta? Hvad på menuen kan du anbefale?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
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Onko teillä talon erikoista? Er der en specialitet?

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Er der en lokal specialitet?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti Salat
ruoka-annos

keitto suppe
ruoka-annos

liha kød
ruoka

porsas svinekød
tietyn tyyppinen liha

nauta oksekød
tietyn tyyppinen liha
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kana kylling

tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. Jeg vil gerne have mit kød er
rødstegt/medium/gennemstegt.

Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät alt godt fra havet
ruoka

kala fisk
ruoka

pasta pasta
ruoka-annos

suola salt
 

pippuri peber
 

sinappi sennep
 

ketsuppi ketchup
 

leipä brød
 

voi smør
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Lisäjuoman pyytäminen
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Kiitos, se riittää Tak, det er nok.

Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa

Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Jeg vil gerne have ___, tak.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö Is
jälkiruoka

kakku kage
jälkiruoka

suklaa chokolade
jälkiruoka

keksejä småkager
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Nyd dit måltid!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Tanska
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä vand med brus
juoma

lähdevettä mineralvand
juoma

oluen en øl
juoma
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pullon viiniä en flaske vin

juoma

kahvin en kaffe
juoma

teen en te
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Tanska
Saisimmeko laskun, kiitos? Vi vil gerne betale, tak.

Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. Vi vil gerne betale seperat.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Jeg betaler for det hele.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Behold byttepengene.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! Maden var udsøgt!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Fortæl kokken om mine komplimenter!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Tanska
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Ruokani on kylmää Mit mad er koldt.

Valitus ruuan kylmyydestä

Tämä ei ole kypsää. Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Dette har fået for meget.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin Denne vin smager af kork.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. Drikken er ikke kold.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. Min drink smager underlig.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. Jeg bestilte min drink uden is.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. Der mangler en ret.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Dette er ikke rent.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Tanska
Onko tässä ___? Er der___i dette?

Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
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Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? Kan du venligst tilberede retten uden ____?

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

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

Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde
min medicin i min taske/lomme!

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

pähkinä / maapähkinä nødder/peanuts
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen sesamfrø/solsikkefrø
Ruoka-aineallergia

kananmuna æg
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä Mel/hvede
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet Mælk/laktose/mælkeprodukter
Ruoka-aineallergia

gluteeni gluten
Ruoka-aineallergia

soija soja
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi leguminous planter/bønner/ærter/majs
Ruoka-aineallergia

sienet Champignon
Ruoka-aineallergia
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hedelmät / kiivi /kookos frugt/kiwi/kokos

Ruoka-aineallergia

ruohosipuli / sipuli / valkosipuli purløg/løg/hvidløg
Ruoka-aineallergia

alkoholi alkohol
Ruoka-aineallergia
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