
Reizen
Uit Eten

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

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til
_[tidspunkt]_.

Een reservering doen

Een tafel voor _[number of people]_ graag. Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Om een tafel vragen

Neemt u creditcards aan? Tager I imod kreditkort?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen

Heeft u ook vegetarische opties? Tilbyder I vegetarmad?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden

Heeft u ook kosher eten? Tilbyder I kosher mad?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden

Heeft u ook halal eten? Tilbyder I halal mad?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden

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

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.

Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen
Nederlands Deens
Mag ik de kaart? Må jeg se menuen, tak?

Vragen naar de kaart

Pardon. We willen graag bestellen. Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen

Wat kunt u me van de kaart aanraden? Hvad på menuen kan du anbefale?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
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Is er een specialiteit van het huis? Er der en specialitet?

Vragen of het restaurant een specialiteit heeft

Is er een specialiteit van de regio? Er der en lokal specialitet?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____? Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of
koolhydraten?

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in? Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet

Ik wil graag de _[gerecht]_. Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Een bepaald gerecht bestellen

We willen graag wat aperitiefjes bestellen. Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Aperitieven bestellen

salade Salat
gerecht

soep suppe
gerecht

vlees kød
eten

varkensvlees svinekød
soort vlees

rundvlees oksekød
soort vlees
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kip kylling

soort vlees

Ik wil mijn vlees graag
rood/medium/doorbakken.

Jeg vil gerne have mit kød er
rødstegt/medium/gennemstegt.

De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had

zeevruchten alt godt fra havet
eten

vis fisk
eten

pasta pasta
gerecht

zout salt
 

peper peber
 

mosterd sennep
 

ketchup ketchup
 

brood brød
 

boter smør
 

Ik wil graag nog een glas alstublieft! Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Vragen om wat meer te drinken
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Dankuwel, dat is genoeg. Tak, det er nok.

De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken

 We willen graag desserts bestellen. Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Vragen om dessert te bestellen

Ik wil graag de ___. Jeg vil gerne have ___, tak.
Dessert bestellen

IJs Is
dessert

taart kage
dessert

chocolade chokolade
dessert

koekjes småkager
dessert

Eet smakelijk! Nyd dit måltid!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen
Nederlands Deens
Ik wil graag _[drankje]_. Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.

Drankjes Bestellen

een water met prik vand med brus
drankje

een water zonder prik mineralvand
drankje

een biertje en øl
drankje
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een fles wijn en flaske vin

drankje

een koffie en kaffe
drankje

een thee en te
drankje

Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch? Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen
Nederlands Deens
We willen graag betalen. Vi vil gerne betale, tak.

Meedelen dat je wilt betalen

We willen graag apart betalen. Vi vil gerne betale seperat.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt

Ik betaal alles. Jeg betaler for det hele.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt

Ik trakteer op lunch/avondeten. Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren

Hou het wisselgeld maar. Behold byttepengene.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi

Het eten was verrukkelijk! Maden var udsøgt!
Een compliment geven over het eten

Mijn complimenten aan de kok! Fortæl kokken om mine komplimenter!
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten
Nederlands Deens
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Mijn eten is koud. Mit mad er koldt.

Mopperen dat het eten te koud is

Dit is niet goed gaar. Dette er ikke tilberedt ordentligt.
De bereidingstijd was niet lang genoeg

Dit is te gaar. Dette har fået for meget.
De bereidingstijd was te lang

Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld. Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is

De wijn heeft kurk. Denne vin smager af kork.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)

We hebben langer dan een half uur geleden
besteld.

Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.

Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten

Dit drankje is niet koud. Drikken er ikke kold.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is

Mijn drankje smaakt vreemd Min drink smager underlig.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen

Ik had drinken zonder ijs besteld. Jeg bestilte min drink uden is.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld

Er mist een gerecht. Der mangler en ret.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is

Dit is niet schoon. Dette er ikke rent.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën
Nederlands Deens
Zit hier ___ in? Er der___i dette?

Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent
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Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen
bereiden?

Kan du venligst tilberede retten uden ____?

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!

Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde
min medicin i min taske/lomme!

Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven

noten/pinda's nødder/peanuts
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten sesamfrø/solsikkefrø
Voedselallergie

ei æg
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Voedselallergie

meel/tarwe Mel/hvede
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel Mælk/laktose/mælkeprodukter
Voedselallergie

gluten gluten
Voedselallergie

soja soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais leguminous planter/bønner/ærter/majs
Voedselallergie

champignons/paddestoelen Champignon
Voedselallergie
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fruit/kiwi/kokosnoot frugt/kiwi/kokos

Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook purløg/løg/hvidløg
Voedselallergie

alcohol alkohol
Voedselallergie
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