
Podróże
Jedzenie poza domem

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

Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de
pessoas]_ às _[hora]_.

Rezerwacja stolika

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

Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor.

Prośba o stolik po wejściu do lokalu

Czy można płacić kartą kredytową? Você aceita cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową

Czy serwują Państwo również jedzenie
wegetariańskie?

Você serve comida vegetariana?

Pytanie o jedzenie wegetariańskie

Czy serwują Państwo koszerne jedzenie? Você serve comida koscher?
Pytanie o koszerne jedzenie

Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

Você serve comida halal?

Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal

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

Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de assistir ao
jogo ___.

Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia
polski portugalski
Czy mogę prosić o kartę (dań)? Posso ver o cardápio, por favor?

Proszenie o kartę dań

Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie? Com licença. Nós gostaríamos de fazer o pedido por
favor.

Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
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Co by Pan(i) polecił(a)? O que você recomenda do cardápio?

Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy

Czy mają Państwo jakąś specjalność
restauracji?

Qual é a especilidade da casa?

Pytanie o specjalność restauracji

Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności? Qual é o prato típico da região?
Pytanie o regionalne specjalności

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

Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém ____?

Informowanie o alergiach na składniki jedzenia

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier
lub węglowodany?

Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar ou
carboidratos?

Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy

Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____? Eu não como ___. Esse prato contém ___?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych

Poproszę _[danie]_ . Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor.
Zamawianie dania

Chcielibyśmy zamówić przystawki. Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por favor.
Zamawianie przystawek

sałat(k)a salada
danie

zupa sopa
danie

mięso carne
jedzenie

wieprzowina porco
rodzaj mięsa
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wołowina carne de boi

rodzaj mięsa

kurczak galinha/frango
rodzaj mięsa

Poproszę o mięso krwiste/średnio
wysmażone/dobrze wysmażone.

Eu gostaria da minha carne mal passada/no ponto/bem
passada.

Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso

owoce morza frutos do mar
jedzenie

ryba peixe
jedzenie

makarony massa
danie

sól sal
 

pieprz pimenta
 

musztarda mostarda
 

ketchup ketchup
 

chleb pão
 

masło manteiga
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Poproszę o dolewkę! Eu gostaria de um refil, por favor!

Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)

Dziękuję, to wystarczy. Obrigado, isso é suficiente.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie

Chcielibyśmy zamówić deser. Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor.
Zamawianie deseru

Poproszę ___ . Eu gostaria de um/uma ___, por favor.
Zamawianie deseru

lody um sorvete
deser

ciasto um bolo
deser

czekolada um chocolate
deser

ciasteczka biscoitos
deser

Smacznego! Bom apetite!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów
polski portugalski
Poproszę _[nazwa napoju]_ . Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por favor.

Zamawianie napojów

woda gazowana água com gás
napój

woda niegazowana água sem gás
napój
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piwo uma cerveja

napój

butelka wina uma garrafa de vinho
napój

kawa um café
napój

herbata um chá
napój

Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest
alkohol?

Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida?

Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie
polski portugalski
Czy możemy prosić o rachunek? Nós gostaríamos de pagar, por favor.

Informowanie, że chcemy zapłacić

Chcielibyśmy zapłacić osobno. Nós gostaríamos de dividir a conta.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie

Zapłacę cały rachunek. Eu pagarei tudo.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich

Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam. Estou te convidando para almoçar/jantar.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby

Proszę zatrzymać resztę. Pode ficar com o troco.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek

Jedzenie było przepyszne! A comida estava deliciosa!
Chwalenie jedzenia

Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

Meus cumprimentos ao chef!

Chwalenie jedzenia
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Jedzenie poza domem - Skargi
polski portugalski
Moje jedzenie jest zimne. Minha comida está fria.

Skarga na za zimne jedzenie

To jest niedogotowane. Isto não está bem cozido.
Czas gotowania był zbyt krótki

To jest rozgotowane. Isto está cozido demais.
Czas gotowania był zbyt długi

Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___. Eu não pedi isso, eu pedi ___.
Podano nam niewłaściwe danie

To wino trąci korkiem. Tem pedaços de rolha nesse vinho.
Wino jest zepsute

Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu. Nós pedimos há mais de 30 minutos.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie

Ten napój nie jest zimny. Esta bebida não está gelada o suficiente.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój

Mój napój/drink dziwnie smakuje. Minha bebida está com um gosto estranho.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju

Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez
lodu.

Eu pedi minha bebida sem gelo.

Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu

Brakuje jednego dania. Está faltando um prato.
Nie podano wszystkich zamówionych dań

To nie jest czyste. Isto não está limpo.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie
polski portugalski

Strona 6 23.05.2023



Podróże
Jedzenie poza domem
Czy to danie zawiera ___ ? Há ___ nisto?

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

Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez
___ ?

Você poderia preparar este prato sem ___?

Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni

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

Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há
medicamento no meu bolso/bolsa!

Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji

orzechy/orzechy ziemne nozes/amendoins
alergia na żywność

nasiona sezamu/pestki słonecznika semente de gergelim/semente de girassol
alergia na żywność

jajka ovos
alergia na żywność

owoce morza/ryby/małże/krewetki frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
alergia na żywność

mąka/pszenica farinha/trigo
alergia na żywność

mleko/laktoza/produkty mleczne leite/lactose/laticínios
alergia na żywność

gluten glúten
alergia na żywność

soja soja
alergia na żywność

rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza legumes/feijão/ervilha/milho
alergia na żywność

Strona 7 23.05.2023



Podróże
Jedzenie poza domem
grzyby cogumelos

alergia na żywność

owoce/kiwi/kokos frutas/kiwi/coco
alergia na żywność

szczypiorek/cebula/czosnek cebolinha/cebola/alho
alergia na żywność

alkohol álcool
alergia na żywność
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