
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak
istiyorum.

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Vejeteryan yemekleriniz var mı?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Helal yemekleriniz var mı?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Helal yemekleriniz var mı?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Turkki
Voisinko nähdä ruokalistan? Menüyü görebilir miyim lütfen?

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan

Mitä suosittelet ruokalistalta? Menüde neyi tavsiye edersiniz?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Onko teillä talon erikoista? Bir spesyaliteniz var mı?

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Yerli bir spesyaliteniz var mı?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker
var mı?

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. _[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti salata
ruoka-annos

keitto çorba
ruoka-annos

liha et
ruoka

porsas domuz eti
tietyn tyyppinen liha

nauta dana
tietyn tyyppinen liha
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kana tavuk

tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät deniz ürünü
ruoka

kala balık
ruoka

pasta makarna
ruoka-annos

suola tuz
 

pippuri biber
 

sinappi hardal
 

ketsuppi ketçap
 

leipä ekmek
 

voi tereyağı
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Tekrar alabilir miyim lütfen?
Lisäjuoman pyytäminen

Kiitos, se riittää Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
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Matkustaminen
Ulkona syöminen
Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.

Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Biraz __ almak istiyorum lütfen.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö dondurma
jälkiruoka

kakku pasta
jälkiruoka

suklaa çikolata
jälkiruoka

keksejä çörek
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Afiyet olsun!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Turkki
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. _[içecek]_ almak istiyorum lütfen.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä bir maden suyu
juoma

lähdevettä bir normal su
juoma

oluen bir bira
juoma

pullon viiniä bir şişe şarap
juoma
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Ulkona syöminen
kahvin bir kahve

juoma

teen birçay
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Turkki
Saisimmeko laskun, kiitos? Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.

Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. Bölüşmek istiyoruz.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Ben herşeyi ödiycem.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Üstü kalsın.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! Yemek lezzetliydi!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Şefe övgülerimi iletin.
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Turkki
Ruokani on kylmää Yemeğil soğuk.

Valitus ruuan kylmyydestä
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Ulkona syöminen
Tämä ei ole kypsää. Bu iyi pişmemiş.

Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Bu fazla pişmiş.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. Bu içecek soğuk değil.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. İçeceğimin tadı bir garip.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. Bir tabak eksik.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Bu temiz değil.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Turkki
Onko tässä ___? Bunda __ var mı?

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

Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
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.

Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı
çantamdan bulun.

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

pähkinä / maapähkinä fındık/fıstık
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen susam/ayçiçeği
Ruoka-aineallergia

kananmuna yumurta
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä un/buğday
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet süt/laktoz/süt ürünleri
Ruoka-aineallergia

gluteeni gluten
Ruoka-aineallergia

soija soy
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Ruoka-aineallergia

sienet mantar
Ruoka-aineallergia

hedelmät / kiivi /kookos meyva/kiwi/hindistan cevizi
Ruoka-aineallergia
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ruohosipuli / sipuli / valkosipuli frenk soğanı/soğan/sarımsak

Ruoka-aineallergia

alkoholi alkol
Ruoka-aineallergia
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