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Uit Eten

Uit Eten - 
Arabisch Roemeens

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

Aș dori să rezerv o masă pentru _[numărul de
persoane]_ la ora _[ora]_.

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. O masă pentru _[numărul de persoane]_, vă rog.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Acceptați plăți cu cardul de credit?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Aveți și meniu pentru vegetarieni?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Serviți mâncăruri cușer?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Serviți mâncăruri halal?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

Difuzați canale de sport? Am dori să urmărim meciul
___.

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة
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هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ Pot să văd meniul, vă rog?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Nu vă supărați, am dori să comandăm, vă rog.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ Ce recomandați din meniu?

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

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Aveți specialitatea casei?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ Aveți o specialitate locală?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Sunt alergic la ___. Aceasta conține ___ ?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Sunt diabetic. Acest fel conține zahăr sau glucide?

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

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

Nu mănânc ___. Acest fel de mâncare conține ___?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. Aș dori să comand o/un _[fel de mâncare]_, vă rog.

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. Am dori să comandăm aperitive, vă rugăm.

طلب المقبالت

السلطة Salată

طبق

الحساء Supă

طبق
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اللحم Carne

طعام

لحم الخنزير Carne de porc

نوع من اللحم

اللحم البقري Carne de vită

نوع من اللحم

الدجاج Carne de pui

نوع من اللحم

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

Doresc ca friptura mea să fie în sânge/pătrunsă/bine
făcută.

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر Fructe de mare

طعام

السمك Pește

طعام

المعكرونة Paste

طبق

ملح Sare

 

فلفل Piper

 

الخردل Muștar
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الكاتشب Ketchup

 

الخبز Pâine

 

الزبدة Unt

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! Încă unul/una, vă rog!

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Ajunge, mulțumesc.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

Am dori să comandăm desertul, vă rugăm.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Îmi aduceți ___, vă rog.

طلب الحلوى

البوظة Înghețată

حلوى

الكعكة Prăjitură

حلوى

شوكوال Ciocolată

حلوى

الكعك Fursecuri

حلوى
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استمتع بوجبتك! Poftă bună!

تمني تناول وجبة شهية

Uit Eten - 
Arabisch Roemeens

أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. Aș dori un/o _[băutură]_, vă rog!

طلب المشروبات

مياه فوارة O apă minerală.

مشروب

مياه عادية O apă plată.

مشروب

جعة O bere.

مشروب

زجاجة نبيذ O sticlă de vin.

مشروب

قهوة O cafea.

مشروب

شاي Un ceai.

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?

السؤال عن محتوى الكحول
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نرغب في الدفع من فضلك. Am dori să achităm nota, vă rog.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل Am dori să plătim separat.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Plătesc eu nota.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Vă invit să luăm prânzul/cina împreună.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Păstrați restul.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! Mâncarea a fost delicioasă!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! Transmiteți complimente bucătarului!

اإلثناء على الطعام

Uit Eten - 
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طعامي بارد. Mâncarea mea este rece.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. Nu e gătit suficient.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. Este arsă.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Nu am comandat asta, am comandat ___.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. Vinul acesta este răsuflat.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. Am comandat de mai bine de treizeci de minute.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. Această băutură nu este rece.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. Băutura mea are un gust ciudat.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. Am comandat băutura fără gheață.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Lipsește o farfurie.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. Aceasta nu este curată.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا
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هل يوجد _____ في هذا؟ Exista ___ în aceasta?

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

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ Puteți prepara acest fel fără ___ ?

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!

Sufăr de alergii. În cazul unei reacții, antidotul este în
buzunarul meu/geanta mea.

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

الجوز/الفستق nuci/alune

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس semințe de susan/semințe de floarea soarelui

حساسية للطعام

البيض Ou

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس fructe de mare/pește/scoici/creveți

حساسية للطعام

الطحين/القمح făină/grâu

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان lapte/lactoză/produse lactate

حساسية للطعام

الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soia

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb

حساسية للطعام

الفطر ciuperci

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند fructe/kiwi/cocos

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم arpagic/ceapă/usturoi

حساسية للطعام

الكحول alcool

حساسية للطعام
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