
Reizen
Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang
Nederlands Arabisch
Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal
mensen]_ om _[tijdstip]_.

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

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

Neemt u creditcards aan? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Vragen of je met een creditcard kunt betalen

Heeft u ook vegetarische opties? هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden

Heeft u ook kosher eten? هل تقدمون طعاما حالل؟
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden

Heeft u ook halal eten? هل تقدمون الطعام الحالل؟
Vragen of ze ook halal eten aanbieden

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

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen
Nederlands Arabisch
Mag ik de kaart? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Vragen naar de kaart

Pardon. We willen graag bestellen. عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen
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Wat kunt u me van de kaart aanraden? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden

Is er een specialiteit van het huis? هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Vragen of het restaurant een specialiteit heeft

Is er een specialiteit van de regio? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____? لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of
koolhydraten?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in? أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet

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

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

salade السلطة
gerecht

soep الحساء
gerecht

Pagina 2 23.05.2023



Reizen
Uit Eten
vlees اللحم

eten

varkensvlees لحم الخنزير
soort vlees

rundvlees اللحم البقري
soort vlees

kip الدجاج
soort vlees

Ik wil mijn vlees graag
rood/medium/doorbakken.

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

De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had

zeevruchten طعام البحر
eten

vis السمك
eten

pasta المعكرونة
gerecht

zout ملح
 

peper فلفل
 

mosterd الخردل
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ketchup الكاتشب

 

brood الخبز
 

boter الزبدة
 

Ik wil graag nog een glas alstublieft! أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Vragen om wat meer te drinken

Dankuwel, dat is genoeg. شكرا لك، هذا كاف.
De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken

 We willen graag desserts bestellen. نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Vragen om dessert te bestellen

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

IJs البوظة
dessert

taart الكعكة
dessert

chocolade شوكوال
dessert

koekjes الكعك
dessert
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Eet smakelijk! استمتع بوجبتك!

Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen
Nederlands Arabisch
Ik wil graag _[drankje]_. أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

Drankjes Bestellen

een water met prik مياه فوارة
drankje

een water zonder prik مياه عادية
drankje

een biertje جعة
drankje

een fles wijn زجاجة نبيذ
drankje

een koffie قهوة
drankje

een thee شاي
drankje

Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch? أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Vragen of iets alcohol bevat

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

Meedelen dat je wilt betalen
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We willen graag apart betalen. نرغب في الدفع بشكل منفصل

De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt

Ik betaal alles. سأدفع مقابل كل شيء.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt

Ik trakteer op lunch/avondeten. سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren

Hou het wisselgeld maar. احتفظ بالفكة.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi

Het eten was verrukkelijk! الطعام كان لذيذا!
Een compliment geven over het eten

Mijn complimenten aan de kok! أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten
Nederlands Arabisch
Mijn eten is koud. طعامي بارد.

Mopperen dat het eten te koud is

Dit is niet goed gaar. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
De bereidingstijd was niet lang genoeg

Dit is te gaar. لقد طهي أكثر من الالزم.
De bereidingstijd was te lang

Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld. لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is
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De wijn heeft kurk. هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)

We hebben langer dan een half uur geleden
besteld.

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten

Dit drankje is niet koud. هذا الشراب ليس باردا.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is

Mijn drankje smaakt vreemd مشروبي ذو طعم غريب.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen

Ik had drinken zonder ijs besteld. لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld

Er mist een gerecht. يوجد طبق مفقود.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is

Dit is niet schoon. هذا ليس نظيفا.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën
Nederlands Arabisch
Zit hier ___ in? هل يوجد _____ في هذا؟

Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent

Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen
bereiden?

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
Vragen of de ingrediënten waarvoor je allergisch bent weggelaten kunnen worden bij het klaarmaken

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

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven
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noten/pinda's الجوز/الفستق

Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Voedselallergie

ei البيض
Voedselallergie

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

meel/tarwe الطحين/القمح
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel حليب/الكتوز/ألبان
Voedselallergie

gluten الجلوتين
Voedselallergie

soja الصويا
Voedselallergie

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

champignons/paddestoelen الفطر
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot الفواكه/الكيوي/جوز الهند
Voedselallergie
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bieslook/ui/knoflook الثوم المعمر/البص/اللثوم

Voedselallergie

alcohol الكحول
Voedselallergie
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