
Podróże
Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu
polski arabski
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla
_[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.
Rezerwacja stolika

Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_
osób?

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu

Czy można płacić kartą kredytową? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową

Czy serwują Państwo również jedzenie
wegetariańskie?

هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Pytanie o jedzenie wegetariańskie

Czy serwują Państwo koszerne jedzenie? هل تقدمون طعاما حالل؟
Pytanie o koszerne jedzenie

Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

هل تقدمون الطعام الحالل؟
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal

Czy można tu oglądać transmisje sportowe?
Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia
polski arabski
Czy mogę prosić o kartę (dań)? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Proszenie o kartę dań

Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie? عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
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Podróże
Jedzenie poza domem
Co by Pan(i) polecił(a)? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy

Czy mają Państwo jakąś specjalność
restauracji?

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Pytanie o specjalność restauracji

Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Pytanie o regionalne specjalności

Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa
zawiera ____?

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Informowanie o alergiach na składniki jedzenia

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier
lub węglowodany?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy

Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____? أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych

Poproszę _[danie]_ . أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
Zamawianie dania

Chcielibyśmy zamówić przystawki. نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
Zamawianie przystawek

sałat(k)a السلطة
danie

zupa الحساء
danie
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Podróże
Jedzenie poza domem
mięso اللحم

jedzenie

wieprzowina لحم الخنزير
rodzaj mięsa

wołowina اللحم البقري
rodzaj mięsa

kurczak الدجاج
rodzaj mięsa

Poproszę o mięso krwiste/średnio
wysmażone/dobrze wysmażone.

أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso

owoce morza طعام البحر
jedzenie

ryba السمك
jedzenie

makarony المعكرونة
danie

sól ملح
 

pieprz فلفل
 

musztarda الخردل
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Jedzenie poza domem
ketchup الكاتشب

 

chleb الخبز
 

masło الزبدة
 

Poproszę o dolewkę! أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)

Dziękuję, to wystarczy. شكرا لك، هذا كاف.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie

Chcielibyśmy zamówić deser. نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Zamawianie deseru

Poproszę ___ . أود أن أطلب________ من فضلك.
Zamawianie deseru

lody البوظة
deser

ciasto الكعكة
deser

czekolada شوكوال
deser

ciasteczka الكعك
deser
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Podróże
Jedzenie poza domem
Smacznego! استمتع بوجبتك!

Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów
polski arabski
Poproszę _[nazwa napoju]_ . أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

Zamawianie napojów

woda gazowana مياه فوارة
napój

woda niegazowana مياه عادية
napój

piwo جعة
napój

butelka wina زجاجة نبيذ
napój

kawa قهوة
napój

herbata شاي
napój

Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest
alkohol?

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie
polski arabski
Czy możemy prosić o rachunek? نرغب في الدفع من فضلك.

Informowanie, że chcemy zapłacić
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Podróże
Jedzenie poza domem
Chcielibyśmy zapłacić osobno. نرغب في الدفع بشكل منفصل

Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie

Zapłacę cały rachunek. سأدفع مقابل كل شيء.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich

Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam. سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby

Proszę zatrzymać resztę. احتفظ بالفكة.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek

Jedzenie było przepyszne! الطعام كان لذيذا!
Chwalenie jedzenia

Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi
polski arabski
Moje jedzenie jest zimne. طعامي بارد.

Skarga na za zimne jedzenie

To jest niedogotowane. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
Czas gotowania był zbyt krótki

To jest rozgotowane. لقد طهي أكثر من الالزم.
Czas gotowania był zbyt długi

Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___. لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Podano nam niewłaściwe danie
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Jedzenie poza domem
To wino trąci korkiem. هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Wino jest zepsute

Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu. لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie

Ten napój nie jest zimny. هذا الشراب ليس باردا.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój

Mój napój/drink dziwnie smakuje. مشروبي ذو طعم غريب.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju

Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez
lodu.

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu

Brakuje jednego dania. يوجد طبق مفقود.
Nie podano wszystkich zamówionych dań

To nie jest czyste. هذا ليس نظيفا.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie
polski arabski
Czy to danie zawiera ___ ? هل يوجد _____ في هذا؟

Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu

Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez
___ ?

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni

Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej
mam lekarstwo w torebce/kieszeni!

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
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orzechy/orzechy ziemne الجوز/الفستق

alergia na żywność

nasiona sezamu/pestki słonecznika بذور السمسم/بذور دوار الشمس
alergia na żywność

jajka البيض
alergia na żywność

owoce morza/ryby/małże/krewetki طعام البحر/سمك/محار/قريدس
alergia na żywność

mąka/pszenica الطحين/القمح
alergia na żywność

mleko/laktoza/produkty mleczne حليب/الكتوز/ألبان
alergia na żywność

gluten الجلوتين
alergia na żywność

soja الصويا
alergia na żywność

rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
alergia na żywność

grzyby الفطر
alergia na żywność

owoce/kiwi/kokos الفواكه/الكيوي/جوز الهند
alergia na żywność
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Jedzenie poza domem
szczypiorek/cebula/czosnek الثوم المعمر/البص/اللثوم

alergia na żywność

alkohol الكحول
alergia na żywność
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