
Reizen
Uit Eten

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

Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre]_ _[idő]_.

Een reservering doen

Een tafel voor _[number of people]_ graag. Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.
Om een tafel vragen

Neemt u creditcards aan? Lehet kártyával fizetni?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen

Heeft u ook vegetarische opties? Vannak vegetáriánus ételeik?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden

Heeft u ook kosher eten? Vannak kóser ételeik?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden

Heeft u ook halal eten? Vannak halal ételeik?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden

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

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen
Nederlands Hongaars
Mag ik de kaart? Kérhetnék egy étlapot?

Vragen naar de kaart

Pardon. We willen graag bestellen. Elnézést, szeretnénk rendelni.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen

Wat kunt u me van de kaart aanraden? Mit ajánlana az étlapról?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
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Is er een specialiteit van het huis? Van valamilyen házi specialitásuk?

Vragen of het restaurant een specialiteit heeft

Is er een specialiteit van de regio? Van valamilyen helyi specialitásuk?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____? Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez tartalmaz
_______-t?

Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of
koolhydraten?

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in? Nem eszem ______-t. Van ebben ______?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet

Ik wil graag de _[gerecht]_. Szeretnék rendelni egy _[étel]_
Een bepaald gerecht bestellen

We willen graag wat aperitiefjes bestellen. Szeretnénk előételt is rendelni.
Aperitieven bestellen

salade Saláta
gerecht

soep Leves
gerecht

vlees Hús
eten

varkensvlees Sertés
soort vlees

rundvlees Marha
soort vlees
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kip Csirke

soort vlees

Ik wil mijn vlees graag
rood/medium/doorbakken.

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had

zeevruchten Tengeri ételek
eten

vis Hal
eten

pasta Tészta
gerecht

zout Só
 

peper Bors
 

mosterd Mustár
 

ketchup Ketchup
 

brood Kenyér
 

boter Vaj
 

Ik wil graag nog een glas alstublieft! Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
Vragen om wat meer te drinken
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Dankuwel, dat is genoeg. Köszönöm, ez elég.

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

 We willen graag desserts bestellen. Szeretnénk desszertet rendelni.
Vragen om dessert te bestellen

Ik wil graag de ___. Szeretnék egy _______.
Dessert bestellen

IJs Fagylalt
dessert

taart Torta / sütemény
dessert

chocolade Csokoládé
dessert

koekjes Sütemények / teasütemények
dessert

Eet smakelijk! Jó étvágyat!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen
Nederlands Hongaars
Ik wil graag _[drankje]_. Kérnék egy _[ital]_-t.

Drankjes Bestellen

een water met prik Ásványvíz
drankje

een water zonder prik Szénsavmentes víz
drankje

een biertje Sör
drankje
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een fles wijn Egy üveg bor

drankje

een koffie Kávé
drankje

een thee Tea
drankje

Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch? Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen
Nederlands Hongaars
We willen graag betalen. Fizetni szeretnénk.

Meedelen dat je wilt betalen

We willen graag apart betalen. Külön szeretnénk fizetni
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt

Ik betaal alles. Én fizetem az egészet.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt

Ik trakteer op lunch/avondeten. Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren

Hou het wisselgeld maar. Tartsa meg a visszajárót.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi

Het eten was verrukkelijk! Nagyon finom volt minden!
Een compliment geven over het eten

Mijn complimenten aan de kok! Adja át a dicséretemet a szakácsnak!
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten
Nederlands Hongaars

Pagina 5 23.05.2023



Reizen
Uit Eten
Mijn eten is koud. Hideg az étel.

Mopperen dat het eten te koud is

Dit is niet goed gaar. Nincs megfelelően megfőzve.
De bereidingstijd was niet lang genoeg

Dit is te gaar. Túl van főzve.
De bereidingstijd was te lang

Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld. Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is

De wijn heeft kurk. A bor dugóízű!
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)

We hebben langer dan een half uur geleden
besteld.

Több, mint fél órája rendeltünk.

Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten

Dit drankje is niet koud. Ez az ital nem elég hideg.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is

Mijn drankje smaakt vreemd Fura íze van az italomnak.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen

Ik had drinken zonder ijs besteld. Én jég nélkül kértem az italomat.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld

Er mist een gerecht. Még egy étel hiányzik.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is

Dit is niet schoon. Ez koszos.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën
Nederlands Hongaars
Zit hier ___ in? Van ______ ebben?

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

El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?

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!

Allergiás vagyok. Amennyiben allergiás rohamom lenne,
a gyógyszerem a táskámban/zsebemben van.

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

noten/pinda's Dió / mogyoró
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten Szezámmag / napraforgómag
Voedselallergie

ei Tojás
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák
Voedselallergie

meel/tarwe Liszt / búza
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel Tej / laktóz / tejtermékek
Voedselallergie

gluten Glutén
Voedselallergie

soja Szója
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
Voedselallergie

champignons/paddestoelen Gomba
Voedselallergie
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fruit/kiwi/kokosnoot Gyümölcs/kiwi/kókusz

Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook Snidling/hagyma/fokhagyma
Voedselallergie

alcohol Alkohol
Voedselallergie
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