
Matkustaminen
Ulkona syöminen

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

Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre]_ _[idő]_.

Varauksen tekeminen

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.
Pöydän varaaminen

Hyväksyttekö luottokortin? Lehet kártyával fizetni?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Onko teillä kasvisruokaa? Vannak vegetáriánus ételeik?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa

Onko teillä kosher-ruokaa? Vannak kóser ételeik?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa

Onko teillä halal-ruokaa? Vannak halal ételeik?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä
___ pelin?

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen
Suomi Unkari
Voisinko nähdä ruokalistan? Kérhetnék egy étlapot?

Pyyntö ruokalistan näkemisestä

Anteeksi, haluaisimme tilata. Elnézést, szeretnénk rendelni.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan

Mitä suosittelet ruokalistalta? Mit ajánlana az étlapról?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
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Onko teillä talon erikoista? Van valamilyen házi specialitásuk?

Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta

Onko teillä paikallista erikoisuutta? Van valamilyen helyi specialitásuk?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___? Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez tartalmaz
_______-t?

Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

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

En voi syödä ___. Onko tässä ___? Nem eszem ______-t. Van ebben ______?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita

Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos. Szeretnék rendelni egy _[étel]_
Alkupalojen tilaaminen

Haluaisimme tilata alkupaloja. Szeretnénk előételt is rendelni.
Alkupalojen tilaaminen

salaatti Saláta
ruoka-annos

keitto Leves
ruoka-annos

liha Hús
ruoka

porsas Sertés
tietyn tyyppinen liha

nauta Marha
tietyn tyyppinen liha
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kana Csirke

tietyn tyyppinen liha

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä. A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle

merenelävät Tengeri ételek
ruoka

kala Hal
ruoka

pasta Tészta
ruoka-annos

suola Só
 

pippuri Bors
 

sinappi Mustár
 

ketsuppi Ketchup
 

leipä Kenyér
 

voi Vaj
 

Saisinko lisää juomaa, kiitos? Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
Lisäjuoman pyytäminen
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Kiitos, se riittää Köszönöm, ez elég.

Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa

Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos. Szeretnénk desszertet rendelni.
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa

Haluaisin ___, kiitos. Szeretnék egy _______.
Jälkiruoan tilaaminen

jäätelö Fagylalt
jälkiruoka

kakku Torta / sütemény
jälkiruoka

suklaa Csokoládé
jälkiruoka

keksejä Sütemények / teasütemények
jälkiruoka

Hyvää ruokahalua! Jó étvágyat!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen
Suomi Unkari
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos. Kérnék egy _[ital]_-t.

Juomien tilaaminen

kivennäisvettä Ásványvíz
juoma

lähdevettä Szénsavmentes víz
juoma

oluen Sör
juoma
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pullon viiniä Egy üveg bor

juoma

kahvin Kávé
juoma

teen Tea
juoma

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia? Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen
Suomi Unkari
Saisimmeko laskun, kiitos? Fizetni szeretnénk.

Ilmoitus, että haluatte maksaa

Haluaisimme maksaa erikseen. Külön szeretnénk fizetni
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa

Minä maksan koko laskun. Én fizetem az egészet.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat

Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen. Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa

Voit pitää vaihtorahat. Tartsa meg a visszajárót.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.

Ruoka oli herkullista! Nagyon finom volt minden!
Ruuan kehuminen

Kiitokset kokille! Adja át a dicséretemet a szakácsnak!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset
Suomi Unkari
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Ruokani on kylmää Hideg az étel.

Valitus ruuan kylmyydestä

Tämä ei ole kypsää. Nincs megfelelően megfőzve.
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta

Tämä on ylikypsää. Túl van főzve.
Kypsennysaika oli liian pitkä

En tilannut tätä, tilasin ___. Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit

Tämä viini on avattu aikaisemmin A bor dugóízű!
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)

Tilasimme yli puoli tuntia sitten. Több, mint fél órája rendeltünk.
Valitus ruuan odotusajasta

Juomani ei ole kylmä. Ez az ital nem elég hideg.
Valitus lämpimästä juomasta

Juomani maistuu kummalliselta. Fura íze van az italomnak.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta

Tilasin juomani ilman jäitä. Én jég nélkül kértem az italomat.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman

Yksi ruokalaji puuttuu. Még egy étel hiányzik.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja

Tämä on likainen. Ez koszos.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat
Suomi Unkari
Onko tässä ___? Van ______ ebben?

Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
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Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___? El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?

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

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

Allergiás vagyok. Amennyiben allergiás rohamom lenne,
a gyógyszerem a táskámban/zsebemben van.

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

pähkinä / maapähkinä Dió / mogyoró
Ruoka-aineallergia

seesaminsiemen / auringonkukansiemen Szezámmag / napraforgómag
Ruoka-aineallergia

kananmuna Tojás
Ruoka-aineallergia

merenelävät / kala Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák
Ruoka-aineallergia

jauho / vehnä Liszt / búza
Ruoka-aineallergia

maito / laktoosi /maitotuotteet Tej / laktóz / tejtermékek
Ruoka-aineallergia

gluteeni Glutén
Ruoka-aineallergia

soija Szója
Ruoka-aineallergia

palkokasvit / pavut / herneet / maissi Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
Ruoka-aineallergia

sienet Gomba
Ruoka-aineallergia
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hedelmät / kiivi /kookos Gyümölcs/kiwi/kókusz

Ruoka-aineallergia

ruohosipuli / sipuli / valkosipuli Snidling/hagyma/fokhagyma
Ruoka-aineallergia

alkoholi Alkohol
Ruoka-aineallergia
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