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

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_
per le _[ora]_.

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. Un tavolo per _[numero di persone]_.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Accettate carte di credito?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Avete piatti vegetariani?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Avete piatti kosher?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Avete piatti islamici?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare
la partita di ___.

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة
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هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ Mi porta il menù?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Scusi. Vorremmo ordinare.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ Cosa ci consiglia dal menù?

سؤال النادل إن كان يمكنه/يمكنها اقتراح أي شيء على القائمة

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Avete una specialità della casa?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ C'è una specialità locale?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

معرفة فيما إذا كان هناك طبق يحتوي على السكر او الكربوهيدرات ألنك مصاب بالسكري

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

Non mangio ____. C'è ____ qui?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. Io prendo _[piatto]_.

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. Vorremmo ordinare degli antipasti.

طلب المقبالت

السلطة insalata

طبق

الحساء zuppa

طبق
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اللحم carne

طعام

لحم الخنزير maiale

نوع من اللحم

اللحم البقري manzo

نوع من اللحم

الدجاج pollo

نوع من اللحم

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

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر frutti di mare

طعام

السمك pesce

طعام

المعكرونة pasta

طبق

ملح sale

 

فلفل pepe

 

الخردل senape
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الكاتشب ketchup

 

الخبز pane

 

الزبدة burro

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! Vorrei il bis!

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Grazie, sono a posto.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

Vorremmo ordinare il dolce.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Vorrei un ___.

طلب الحلوى

البوظة gelato

حلوى

الكعكة torta

حلوى

شوكوال cioccolato

حلوى

الكعك biscotti

حلوى
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استمتع بوجبتك! Buon appetito!

تمني تناول وجبة شهية
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أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. Prendo ___.

طلب المشروبات

مياه فوارة un'acqua frizzante

مشروب

مياه عادية un'acqua naturale

مشروب

جعة una birra

مشروب

زجاجة نبيذ una bottiglia di vino

مشروب

قهوة un caffè

مشروب

شاي un tè

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?

السؤال عن محتوى الكحول
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نرغب في الدفع من فضلك. Il conto, per favore.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل Vorremo conti separati.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Pago io per tutto.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Offro io per il pranzo/la cena.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Puoi tenere la mancia.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! Il cibo era delizioso!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! I miei complimenti allo chef!

اإلثناء على الطعام
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طعامي بارد. E' freddo.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. Non è abbastanza cotto.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. E' troppo cotto.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. Il vino è andato a male.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. Questa bibita non è fredda.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. Questa bibita ha un sapore strano.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Manca un piatto.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. E' sporco.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا
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هل يوجد _____ في هذا؟ C'è/ci sono ____ qui?

السؤال إن كان هناك طبق ما يحتوي على مكونات تعاني من حساسية لها

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ Può prepararlo senza ______?

السؤال فيما إذا كان من الممكن إقصاء المكونات التي تتحسس منها عند تحضير الطبق
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لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل،
يرجى إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi
le medicine che ho in borsa/tasca!

إعالم الناس بأن لديك حساسية ما وتطلب منهم إعطاءك دواءك في حال الطوارئ

الجوز/الفستق noci/arachidi

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sesamo/semi di girasole

حساسية للطعام

البيض uova

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti

حساسية للطعام

الطحين/القمح farina/frumento

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان latte/lattosio/latticini

حساسية للطعام

الجلوتين glutine

حساسية للطعام

الصويا soia

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة leguminose/fagioli/piselli/mais

حساسية للطعام

الفطر funghi

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند frutta/kiwi/cocco

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم erba cipollina/cipolle/aglio

حساسية للطعام

الكحول alcol

حساسية للطعام
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