
Podróże
Jedzenie poza domem

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

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

Rezerwacja stolika

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

Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.

Prośba o stolik po wejściu do lokalu

Czy można płacić kartą kredytową? Lehet kártyával fizetni?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową

Czy serwują Państwo również jedzenie
wegetariańskie?

Vannak vegetáriánus ételeik?

Pytanie o jedzenie wegetariańskie

Czy serwują Państwo koszerne jedzenie? Vannak kóser ételeik?
Pytanie o koszerne jedzenie

Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

Vannak halal ételeik?

Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal

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

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia
polski węgierski
Czy mogę prosić o kartę (dań)? Kérhetnék egy étlapot?

Proszenie o kartę dań

Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie? Elnézést, szeretnénk rendelni.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia

Co by Pan(i) polecił(a)? Mit ajánlana az étlapról?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
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Czy mają Państwo jakąś specjalność
restauracji?

Van valamilyen házi specialitásuk?

Pytanie o specjalność restauracji

Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności? Van valamilyen helyi specialitásuk?
Pytanie o regionalne specjalności

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

Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez tartalmaz
_______-t?

Informowanie o alergiach na składniki jedzenia

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier
lub węglowodany?

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy

Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____? Nem eszem ______-t. Van ebben ______?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych

Poproszę _[danie]_ . Szeretnék rendelni egy _[étel]_
Zamawianie dania

Chcielibyśmy zamówić przystawki. Szeretnénk előételt is rendelni.
Zamawianie przystawek

sałat(k)a Saláta
danie

zupa Leves
danie

mięso Hús
jedzenie

wieprzowina Sertés
rodzaj mięsa

wołowina Marha
rodzaj mięsa
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kurczak Csirke

rodzaj mięsa

Poproszę o mięso krwiste/średnio
wysmażone/dobrze wysmażone.

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso

owoce morza Tengeri ételek
jedzenie

ryba Hal
jedzenie

makarony Tészta
danie

sól Só
 

pieprz Bors
 

musztarda Mustár
 

ketchup Ketchup
 

chleb Kenyér
 

masło Vaj
 

Poproszę o dolewkę! Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
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Dziękuję, to wystarczy. Köszönöm, ez elég.

Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie

Chcielibyśmy zamówić deser. Szeretnénk desszertet rendelni.
Zamawianie deseru

Poproszę ___ . Szeretnék egy _______.
Zamawianie deseru

lody Fagylalt
deser

ciasto Torta / sütemény
deser

czekolada Csokoládé
deser

ciasteczka Sütemények / teasütemények
deser

Smacznego! Jó étvágyat!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów
polski węgierski
Poproszę _[nazwa napoju]_ . Kérnék egy _[ital]_-t.

Zamawianie napojów

woda gazowana Ásványvíz
napój

woda niegazowana Szénsavmentes víz
napój

piwo Sör
napój
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butelka wina Egy üveg bor

napój

kawa Kávé
napój

herbata Tea
napój

Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest
alkohol?

Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?

Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie
polski węgierski
Czy możemy prosić o rachunek? Fizetni szeretnénk.

Informowanie, że chcemy zapłacić

Chcielibyśmy zapłacić osobno. Külön szeretnénk fizetni
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie

Zapłacę cały rachunek. Én fizetem az egészet.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich

Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam. Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby

Proszę zatrzymać resztę. Tartsa meg a visszajárót.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek

Jedzenie było przepyszne! Nagyon finom volt minden!
Chwalenie jedzenia

Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

Adja át a dicséretemet a szakácsnak!

Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi
polski węgierski
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Moje jedzenie jest zimne. Hideg az étel.

Skarga na za zimne jedzenie

To jest niedogotowane. Nincs megfelelően megfőzve.
Czas gotowania był zbyt krótki

To jest rozgotowane. Túl van főzve.
Czas gotowania był zbyt długi

Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___. Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.
Podano nam niewłaściwe danie

To wino trąci korkiem. A bor dugóízű!
Wino jest zepsute

Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu. Több, mint fél órája rendeltünk.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie

Ten napój nie jest zimny. Ez az ital nem elég hideg.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój

Mój napój/drink dziwnie smakuje. Fura íze van az italomnak.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju

Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez
lodu.

Én jég nélkül kértem az italomat.

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

Brakuje jednego dania. Még egy étel hiányzik.
Nie podano wszystkich zamówionych dań

To nie jest czyste. Ez koszos.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie
polski węgierski
Czy to danie zawiera ___ ? Van ______ ebben?

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

El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?

Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni

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

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

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

orzechy/orzechy ziemne Dió / mogyoró
alergia na żywność

nasiona sezamu/pestki słonecznika Szezámmag / napraforgómag
alergia na żywność

jajka Tojás
alergia na żywność

owoce morza/ryby/małże/krewetki Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák
alergia na żywność

mąka/pszenica Liszt / búza
alergia na żywność

mleko/laktoza/produkty mleczne Tej / laktóz / tejtermékek
alergia na żywność

gluten Glutén
alergia na żywność

soja Szója
alergia na żywność

rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
alergia na żywność

grzyby Gomba
alergia na żywność
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owoce/kiwi/kokos Gyümölcs/kiwi/kókusz

alergia na żywność

szczypiorek/cebula/czosnek Snidling/hagyma/fokhagyma
alergia na żywność

alkohol Alkohol
alergia na żywność
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