
Reizen
Uit Eten

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

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de
personne]_ à _[heure]_.

Een reservering doen

Een tafel voor _[number of people]_ graag. Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
Om een tafel vragen

Neemt u creditcards aan? Acceptez-vous le paiement par carte ?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen

Heeft u ook vegetarische opties? Avez-vous un menu végétarien ?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden

Heeft u ook kosher eten? Servez-vous de la nourriture casher ?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden

Heeft u ook halal eten? Servez-vous de la nourriture halal ?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden

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

Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de
___.

Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen
Nederlands Frans
Mag ik de kaart? Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?

Vragen naar de kaart

Pardon. We willen graag bestellen. Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous
plaît.

De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen

Wat kunt u me van de kaart aanraden? Que recommandez-vous ?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
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Is er een specialiteit van het huis? Y a-t-il une spécialité de la maison ?

Vragen of het restaurant een specialiteit heeft

Is er een specialiteit van de regio? Y a-t-il une spécialité de la région ?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____? Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___
?

Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of
koolhydraten?

Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides
dans ce plat ?

Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in? Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet

Ik wil graag de _[gerecht]_. Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
Een bepaald gerecht bestellen

We willen graag wat aperitiefjes bestellen. Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
Aperitieven bestellen

salade salade
gerecht

soep soupe
gerecht

vlees viande
eten

varkensvlees porc
soort vlees

rundvlees bœuf
soort vlees
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kip poulet

soort vlees

Ik wil mijn vlees graag
rood/medium/doorbakken.

Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.

De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had

zeevruchten fruits de mer
eten

vis poisson
eten

pasta pâtes
gerecht

zout sel
 

peper poivre
 

mosterd moutarde
 

ketchup ketchup
 

brood pain
 

boter beurre
 

Ik wil graag nog een glas alstublieft! La même chose, s'il vous plaît !
Vragen om wat meer te drinken
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Dankuwel, dat is genoeg. Merci, ça ira.

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

 We willen graag desserts bestellen. Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
Vragen om dessert te bestellen

Ik wil graag de ___. Je prendrai ___, s'il vous plaît.
Dessert bestellen

IJs glace
dessert

taart gâteau
dessert

chocolade chocolat
dessert

koekjes cookies
dessert

Eet smakelijk! Bon appétit !
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen
Nederlands Frans
Ik wil graag _[drankje]_. Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.

Drankjes Bestellen

een water met prik une eau gazeuse
drankje

een water zonder prik une eau plate
drankje

een biertje une bière
drankje
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een fles wijn une bouteille de vin

drankje

een koffie un café
drankje

een thee un thé
drankje

Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch? Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen
Nederlands Frans
We willen graag betalen. Nous voudrions payer, s'il vous plaît.

Meedelen dat je wilt betalen

We willen graag apart betalen. Nous voulons payer séparément.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt

Ik betaal alles. C'est pour moi.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt

Ik trakteer op lunch/avondeten. Je vous invite à déjeuner/dîner.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren

Hou het wisselgeld maar. Gardez la monnaie.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi

Het eten was verrukkelijk! Le repas était délicieux !
Een compliment geven over het eten

Mijn complimenten aan de kok! Mes compliments au chef !
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten
Nederlands Frans
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Mijn eten is koud. Mon plat est froid.

Mopperen dat het eten te koud is

Dit is niet goed gaar. Ce n'est pas assez cuit.
De bereidingstijd was niet lang genoeg

Dit is te gaar. C'est trop cuit.
De bereidingstijd was te lang

Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé
___.

Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is

De wijn heeft kurk. Le vin est bouchonné.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)

We hebben langer dan een half uur geleden
besteld.

Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.

Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten

Dit drankje is niet koud. Cette boisson n'est pas fraîche.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is

Mijn drankje smaakt vreemd Ma boisson a un goût bizarre.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen

Ik had drinken zonder ijs besteld. J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld

Er mist een gerecht. Il manque un plat.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is

Dit is niet schoon. Ce n'est pas propre.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën
Nederlands Frans
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Zit hier ___ in? Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?

Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent

Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen
bereiden?

Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?

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!

Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est
dans mon sac / ma poche.

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

noten/pinda's noix/cacahuètes
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten graines de sésame/graines de tournesol
Voedselallergie

ei œuf
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
Voedselallergie

meel/tarwe farine/blé
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel lait/lactose/produits laitiers
Voedselallergie

gluten gluten
Voedselallergie

soja soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
Voedselallergie
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champignons/paddestoelen champignons

Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot fruits/kiwis/noix de coco
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook ciboulette/oignons/ail
Voedselallergie

alcohol alcool
Voedselallergie
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