
Podróże
Jedzenie poza domem

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

Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_
till _[tid]_.

Rezerwacja stolika

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

Ett bord för _[antal personer]_, tack.

Prośba o stolik po wejściu do lokalu

Czy można płacić kartą kredytową? Accepterar ni kreditkort?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową

Czy serwują Państwo również jedzenie
wegetariańskie?

Har ni vegetarisk mat?

Pytanie o jedzenie wegetariańskie

Czy serwują Państwo koszerne jedzenie? Har ni kosher-rätter?
Pytanie o koszerne jedzenie

Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

Har ni halal-rätter?

Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal

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

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen.

Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia
polski szwedzki
Czy mogę prosić o kartę (dań)? Skulle jag kunna få se menyn, tack?

Proszenie o kartę dań

Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie? Ursäkta. Vi skulle vilja beställa.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia

Co by Pan(i) polecił(a)? Vad kan du rekommendera på menyn?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
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Czy mają Państwo jakąś specjalność
restauracji?

Har ni en husets specialitet?

Pytanie o specjalność restauracji

Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności? Har ni någon lokal specialitet?
Pytanie o regionalne specjalności

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

Jag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det här
____?

Informowanie o alergiach na składniki jedzenia

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier
lub węglowodany?

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy

Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____? Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych

Poproszę _[danie]_ . Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack.
Zamawianie dania

Chcielibyśmy zamówić przystawki. Vi skulle vilja beställa förrätt, tack.
Zamawianie przystawek

sałat(k)a sallad
danie

zupa soppa
danie

mięso kött
jedzenie

wieprzowina fläsk
rodzaj mięsa

wołowina nötkött
rodzaj mięsa
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kurczak kyckling

rodzaj mięsa

Poproszę o mięso krwiste/średnio
wysmażone/dobrze wysmażone.

Jag skulle vilja få mitt kött blodigt/medium/välstekt.

Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso

owoce morza skaldjur
jedzenie

ryba fisk
jedzenie

makarony pasta
danie

sól salt
 

pieprz peppar
 

musztarda senap
 

ketchup ketchup
 

chleb bröd
 

masło smör
 

Poproszę o dolewkę! Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
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Dziękuję, to wystarczy. Tack, det räcker.

Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie

Chcielibyśmy zamówić deser. Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack.
Zamawianie deseru

Poproszę ___ . Jag skulle vilja ha ___, tack.
Zamawianie deseru

lody glass
deser

ciasto tårta, bakelse
deser

czekolada choklad
deser

ciasteczka kakor
deser

Smacznego! Smaklig måltid!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów
polski szwedzki
Poproszę _[nazwa napoju]_ . Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack.

Zamawianie napojów

woda gazowana kolsyrat vatten
napój

woda niegazowana icke-kolsyrat vatten
napój

piwo en öl
napój
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butelka wina en flaska vin

napój

kawa en kaffe
napój

herbata en te
napój

Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest
alkohol?

Jag dricker inte alkohol. Är det alkohol i den/det här?

Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie
polski szwedzki
Czy możemy prosić o rachunek? Vi skulle vilja betala, tack.

Informowanie, że chcemy zapłacić

Chcielibyśmy zapłacić osobno. Vi skulle vilja dela notan.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie

Zapłacę cały rachunek. Jag betalar hela notan.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich

Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam. Jag bjuder dig på lunch/middag
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby

Proszę zatrzymać resztę. Behåll växeln.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek

Jedzenie było przepyszne! Maten var utsökt!
Chwalenie jedzenia

Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

Skicka mitt beröm till kocken!

Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi
polski szwedzki
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Moje jedzenie jest zimne. Min mat är kall.

Skarga na za zimne jedzenie

To jest niedogotowane. Det här har inte tillagats ordentligt.
Czas gotowania był zbyt krótki

To jest rozgotowane. Det här är överkokt.
Czas gotowania był zbyt długi

Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___. Jag beställde inte det här. Jag beställde ___.
Podano nam niewłaściwe danie

To wino trąci korkiem. Det här vinet har korksmak.
Wino jest zepsute

Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu. Vi beställde för mer än 30 minuter sedan.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie

Ten napój nie jest zimny. Den här drycken är inte kall.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój

Mój napój/drink dziwnie smakuje. Min drink smakar konstigt.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju

Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez
lodu.

Jag beställde min drink utan is.

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

Brakuje jednego dania. En maträtt saknas.
Nie podano wszystkich zamówionych dań

To nie jest czyste. Det/Den här är inte ren/(t)
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie
polski szwedzki
Czy to danie zawiera ___ ? Är det ___ i det här?

Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
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Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez
___ ?

Kan ni tillaga den här rätten utan ____?

Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni

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

Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni medicin i
min väska/ficka!

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

orzechy/orzechy ziemne nötter/jordnötter
alergia na żywność

nasiona sezamu/pestki słonecznika sesamfrön/solroskärnor
alergia na żywność

jajka ägg
alergia na żywność

owoce morza/ryby/małże/krewetki skaldjur/fisk/räkor
alergia na żywność

mąka/pszenica mjöl/vetemjöl
alergia na żywność

mleko/laktoza/produkty mleczne mjölk/laktos/mjölkprodukter
alergia na żywność

gluten gluten
alergia na żywność

soja soja
alergia na żywność

rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza baljväxter/bönor/ärtor/majs
alergia na żywność

grzyby svamp
alergia na żywność
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owoce/kiwi/kokos frukt/kiwi/kokosnötter

alergia na żywność

szczypiorek/cebula/czosnek gräslök/lök/vitlök
alergia na żywność

alkohol alkohol
alergia na żywność

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 8 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

