
Reizen
Uit Eten

Uit Eten - 
Esperanto Roemeens
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de
personoj]_ ĉe _[tempo]_.

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

Rezervi

Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu. O masă pentru _[numărul de persoane]_, vă rog.
Peti por tablon

Ĉu vi akceptas kreditkartojn? Acceptați plăți cu cardul de credit?
Peti se vi povas pagi kun kreditkartoj

Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon? Aveți și meniu pentru vegetarieni?
Peti se ili havas vegetaran manĝaĵon

Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon? Serviți mâncăruri cușer?
Peti se ili havas koŝeras manĝaĵon

Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon? Serviți mâncăruri halal?
Peti se ili havas halalan manĝaĵon

Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la
matĉon de ____.

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

Vi ŝatus rigardi sportojn dum aŭ post manĝado

Uit Eten - 
Esperanto Roemeens
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu? Pot să văd meniul, vă rog?

Peti la menuon

Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu. Nu vă supărați, am dori să comandăm, vă rog.
Diri la kelnero, ke vi pretas ordigi

Kion vi rekomendas sur la menuo? Ce recomandați din meniu?
Peti la kelneron ĉu li/ŝi povas rekomendi ion en la menuo
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Ĉu estas specialaĵo de la restoracio? Aveți specialitatea casei?

Peti, se la restoracio havas specialaĵon

Ĉu estas loka fako? Aveți o specialitate locală?
Peti, se la restoracio havas lokan specialaĵon sur la menuo

Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____? Sunt alergic la ___. Aceasta conține ___ ?
Informi ke vi havas alergion al specifaj ingrediencoj

Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ
karbonhidratojn?

Sunt diabetic. Acest fel conține zahăr sau glucide?

Elŝeligi, se io enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn ĉar vi havas diabeton

Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio? Nu mănânc ___. Acest fel de mâncare conține ___?
Diri la kelneron, ke vi ne manĝas specifajn manĝaĵojn

Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu. Aș dori să comand o/un _[fel de mâncare]_, vă rog.
Ordoni certan pladon

Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu. Am dori să comandăm aperitive, vă rugăm.
Ordoni aperitivojn

salaton Salată
plado

supon Supă
plado

karnon Carne
nutro

porkaĵon Carne de porc
tipo de karno

bovaĵon Carne de vită
tipo de karno
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kokidon Carne de pui

tipo de karno

Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone
kuiritan.

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

Diri la kelneron kiom vi ŝatas vian viandon

marmanĝaĵon Fructe de mare
nutro

fiŝon Pește
nutro

pastaĵon Paste
plado

salon Sare
 

pipron Piper
 

mustardon Muștar
 

keĉupon Ketchup
 

panon Pâine
 

buteron Unt
 

Mi ŝatus replenigo, bonvolu! Încă unul/una, vă rog!
Peti replenigon
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Dankon, tio sufiĉas. Ajunge, mulțumesc.

Peti la kelneron halti servi manĝaĵon/plenigi glason

Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu. Am dori să comandăm desertul, vă rugăm.
Peti deserton

Mi ŝatus havi ___, bonvolu. Îmi aduceți ___, vă rog.
Peti deserton

gelaton Înghețată
deserto

kukon Prăjitură
deserto

ĉokoladon Ciocolată
deserto

keksojn Fursecuri
deserto

Ĝuu vian manĝon! Poftă bună!
Deziri agrablan manĝon

Uit Eten - 
Esperanto Roemeens
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu. Aș dori un/o _[băutură]_, vă rog!

Ordigi trinkaĵojn

karbonatan akvon O apă minerală.
trinkaĵo

akvon sen gaso O apă plată.
trinkaĵo

bieron O bere.
trinkaĵo
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botelon da vino O sticlă de vin.

trinkaĵo

kafon O cafea.
trinkaĵo

teon Un ceai.
trinkaĵo

Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en
ĉi?

Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?

Peti se ĝi enhavas alkoholo

Uit Eten - 
Esperanto Roemeens
Ni volus pagi, bonvolu. Am dori să achităm nota, vă rog.

Diri ke vi volas pagi

Ni ŝatus pagi aparte. Am dori să plătim separat.
Diri la kelneron, ke ĉiu persono pagos por sia propra manĝaĵo

Mi pagos ĉion. Plătesc eu nota.
Diri la kelneron ke vi pagas por ĉiuj

Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo. Vă invit să luăm prânzul/cina împreună.
Inviti la alian personon al manĝo kaj pagi por ĝi

Konservu la moneton. Păstrați restul.
Diri la kelneron, ke li povas teni la moneton, ke vi pagis kiel lia trinkmono

La manĝaĵo estis bongusta! Mâncarea a fost delicioasă!
Komplimenti la manĝon

Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo! Transmiteți complimente bucătarului!
Komplimenti la manĝon

Uit Eten - 
Esperanto Roemeens
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Mia manĝo estas malvarma. Mâncarea mea este rece.

Plendi ke la manĝo estas tro malvarma

Tiu ne estas konvene kuirita. Nu e gătit suficient.
Kuiradotempo estis tro mallonga

Tiu estas tro kuirita. Este arsă.
Kuiradotempo estis tro longa

Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___. Nu am comandat asta, am comandat ___.
Diri ke la plado servis ne estas la pladon, ke vi ordigitis

Tiu vino estas korkita. Vinul acesta este răsuflat.
Diri ke la vino estas korkita

Ni ordigis pli ol tridek minutoj. Am comandat de mai bine de treizeci de minute.
Plendi pri la atendanta tempo por la ordigita manĝaĵo

Tiu trinkaĵo estas varma. Această băutură nu este rece.
Plendi pri la varma temperaturo de la trinkaĵo

Mia trinkaĵo gustumas strangan. Băutura mea are un gust ciudat.
Rimarki la neparan guston de via trinkaĵo

Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio. Am comandat băutura fără gheață.
Rimarki ke vi havas trinkaĵon kun glacio

Unu pladon mankas. Lipsește o farfurie.
Rimarki ke via ordo ne estas kompleta

Tiu ne estas pura. Aceasta nu este curată.
Rimarki ke via plato/manĝilaro/glaso ne estas pura

Uit Eten - 
Esperanto Roemeens
Ĉu estas ___ en ĉi? Exista ___ în aceasta?

Peti se certa plado enhavas ingrediencojn, ke vi ne povas manĝi
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Ĉu vi povus prepari la pladon sen____? Puteți prepara acest fel fără ___ ?

Peti ĉu la ingrediencoj, ke vi ne povas manĝi, esti ekskludita de la plado

Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la
kuracilo estas en mia sako/poŝo!

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

Diri personojn, ke vi havas alergion kaj doni vin vian medicinon en krizo

nuksoj/arakidoj nuci/alune
Alergio al manĝaĵo

sezamosemoj/sunfloro semințe de susan/semințe de floarea soarelui
Alergio al manĝaĵo

ovo Ou
Alergio al manĝaĵo

mariskoj/fiŝo/salikokoj fructe de mare/pește/scoici/creveți
Alergio al manĝaĵo

faruno/greno făină/grâu
Alergio al manĝaĵo

lakto/laktozo/laktejo lapte/lactoză/produse lactate
Alergio al manĝaĵo

gluteno gluten
Alergio al manĝaĵo

sojo soia
Alergio al manĝaĵo

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Alergio al manĝaĵo

fungoj ciuperci
Alergio al manĝaĵo
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fruktoj/kivo/kokoso fructe/kiwi/cocos

Alergio al manĝaĵo

cebolletaoj/cepoj/ajlo arpagic/ceapă/usturoi
Alergio al manĝaĵo

alkoholo alcool
Alergio al manĝaĵo
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