
Reizen
Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang
Arabisch Nederlands

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

Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_
om _[tijdstip]_.

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. Een tafel voor _[number of people]_ graag.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Neemt u creditcards aan?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Heeft u ook vegetarische opties?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Heeft u ook kosher eten?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Heeft u ook halal eten?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de
___wedstrijd kijken.

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة

Uit Eten - Eten bestellen
Arabisch Nederlands

هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ Mag ik de kaart?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Pardon. We willen graag bestellen.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ Wat kunt u me van de kaart aanraden?

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

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Is er een specialiteit van het huis?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ Is er een specialiteit van de regio?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?

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

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. Ik wil graag de _[gerecht]_.

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. We willen graag wat aperitiefjes bestellen.

طلب المقبالت

السلطة salade

طبق

الحساء soep

طبق
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اللحم vlees

طعام

لحم الخنزير varkensvlees

نوع من اللحم

اللحم البقري rundvlees

نوع من اللحم

الدجاج kip

نوع من اللحم

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

Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر zeevruchten

طعام

السمك vis

طعام

المعكرونة pasta

طبق

ملح zout

 

فلفل peper

 

الخردل mosterd
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الكاتشب ketchup

 

الخبز brood

 

الزبدة boter

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! Ik wil graag nog een glas alstublieft!

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Dankuwel, dat is genoeg.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

 We willen graag desserts bestellen.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Ik wil graag de ___.

طلب الحلوى

البوظة IJs

حلوى

الكعكة taart

حلوى

شوكوال chocolade

حلوى

الكعك koekjes

حلوى
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استمتع بوجبتك! Eet smakelijk!

تمني تناول وجبة شهية

Uit Eten - Drankjes Bestellen
Arabisch Nederlands

أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. Ik wil graag _[drankje]_.

طلب المشروبات

مياه فوارة een water met prik

مشروب

مياه عادية een water zonder prik

مشروب

جعة een biertje

مشروب

زجاجة نبيذ een fles wijn

مشروب

قهوة een koffie

مشروب

شاي een thee

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?

السؤال عن محتوى الكحول

Uit Eten - Betalen
Arabisch Nederlands
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نرغب في الدفع من فضلك. We willen graag betalen.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل We willen graag apart betalen.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Ik betaal alles.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Ik trakteer op lunch/avondeten.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Hou het wisselgeld maar.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! Het eten was verrukkelijk!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! Mijn complimenten aan de kok!

اإلثناء على الطعام

Uit Eten - Klachten
Arabisch Nederlands

طعامي بارد. Mijn eten is koud.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. Dit is niet goed gaar.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. Dit is te gaar.

وقت الطهو كان طويال جدا

Pagina 6 23.05.2023



Reizen
Uit Eten

لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. De wijn heeft kurk.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. We hebben langer dan een half uur geleden besteld.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. Dit drankje is niet koud.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. Mijn drankje smaakt vreemd

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. Ik had drinken zonder ijs besteld.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Er mist een gerecht.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. Dit is niet schoon.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا

Uit Eten - Allergieën
Arabisch Nederlands

هل يوجد _____ في هذا؟ Zit hier ___ in?

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

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?

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!

Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan
medicijnen uit mijn tas/zak!

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

الجوز/الفستق noten/pinda's

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sesamzaad/zonnebloempitten

حساسية للطعام

البيض ei

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen

حساسية للطعام

الطحين/القمح meel/tarwe

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان melk/lactose/zuivel

حساسية للطعام

الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soja

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة peulvruchten/bonen/erwten/mais

حساسية للطعام

الفطر champignons/paddestoelen

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند fruit/kiwi/kokosnoot

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم bieslook/ui/knoflook

حساسية للطعام

الكحول alcohol

حساسية للطعام
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