
Reizen
Uit Eten

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

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba
osób]_ osób o _[godzina]_ .

Een reservering doen

Een tafel voor _[number of people]_ graag. Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
Om een tafel vragen

Neemt u creditcards aan? Czy można płacić kartą kredytową?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen

Heeft u ook vegetarische opties? Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden

Heeft u ook kosher eten? Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden

Heeft u ook halal eten? Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

Vragen of ze ook halal eten aanbieden

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

Czy można tu oglądać transmisje sportowe?
Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .

Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen
Nederlands Pools
Mag ik de kaart? Czy mogę prosić o kartę (dań)?

Vragen naar de kaart

Pardon. We willen graag bestellen. Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen

Wat kunt u me van de kaart aanraden? Co by Pan(i) polecił(a)?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden

Pagina 1 23.05.2023



Reizen
Uit Eten
Is er een specialiteit van het huis? Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?

Vragen of het restaurant een specialiteit heeft

Is er een specialiteit van de regio? Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____? Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera
____?

Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of
koolhydraten?

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub
węglowodany?

Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in? Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet

Ik wil graag de _[gerecht]_. Poproszę _[danie]_ .
Een bepaald gerecht bestellen

We willen graag wat aperitiefjes bestellen. Chcielibyśmy zamówić przystawki.
Aperitieven bestellen

salade sałat(k)a
gerecht

soep zupa
gerecht

vlees mięso
eten

varkensvlees wieprzowina
soort vlees

rundvlees wołowina
soort vlees
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kip kurczak

soort vlees

Ik wil mijn vlees graag
rood/medium/doorbakken.

Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze
wysmażone.

De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had

zeevruchten owoce morza
eten

vis ryba
eten

pasta makarony
gerecht

zout sól
 

peper pieprz
 

mosterd musztarda
 

ketchup ketchup
 

brood chleb
 

boter masło
 

Ik wil graag nog een glas alstublieft! Poproszę o dolewkę!
Vragen om wat meer te drinken
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Dankuwel, dat is genoeg. Dziękuję, to wystarczy.

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

 We willen graag desserts bestellen. Chcielibyśmy zamówić deser.
Vragen om dessert te bestellen

Ik wil graag de ___. Poproszę ___ .
Dessert bestellen

IJs lody
dessert

taart ciasto
dessert

chocolade czekolada
dessert

koekjes ciasteczka
dessert

Eet smakelijk! Smacznego!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen
Nederlands Pools
Ik wil graag _[drankje]_. Poproszę _[nazwa napoju]_ .

Drankjes Bestellen

een water met prik woda gazowana
drankje

een water zonder prik woda niegazowana
drankje

een biertje piwo
drankje
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een fles wijn butelka wina

drankje

een koffie kawa
drankje

een thee herbata
drankje

Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch? Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen
Nederlands Pools
We willen graag betalen. Czy możemy prosić o rachunek?

Meedelen dat je wilt betalen

We willen graag apart betalen. Chcielibyśmy zapłacić osobno.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt

Ik betaal alles. Zapłacę cały rachunek.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt

Ik trakteer op lunch/avondeten. Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren

Hou het wisselgeld maar. Proszę zatrzymać resztę.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi

Het eten was verrukkelijk! Jedzenie było przepyszne!
Een compliment geven over het eten

Mijn complimenten aan de kok! Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten
Nederlands Pools
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Mijn eten is koud. Moje jedzenie jest zimne.

Mopperen dat het eten te koud is

Dit is niet goed gaar. To jest niedogotowane.
De bereidingstijd was niet lang genoeg

Dit is te gaar. To jest rozgotowane.
De bereidingstijd was te lang

Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld. Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is

De wijn heeft kurk. To wino trąci korkiem.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)

We hebben langer dan een half uur geleden
besteld.

Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.

Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten

Dit drankje is niet koud. Ten napój nie jest zimny.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is

Mijn drankje smaakt vreemd Mój napój/drink dziwnie smakuje.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen

Ik had drinken zonder ijs besteld. Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld

Er mist een gerecht. Brakuje jednego dania.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is

Dit is niet schoon. To nie jest czyste.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën
Nederlands Pools
Zit hier ___ in? Czy to danie zawiera ___ ?

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

Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?

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!

Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam
lekarstwo w torebce/kieszeni!

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

noten/pinda's orzechy/orzechy ziemne
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten nasiona sezamu/pestki słonecznika
Voedselallergie

ei jajka
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen owoce morza/ryby/małże/krewetki
Voedselallergie

meel/tarwe mąka/pszenica
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel mleko/laktoza/produkty mleczne
Voedselallergie

gluten gluten
Voedselallergie

soja soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Voedselallergie

champignons/paddestoelen grzyby
Voedselallergie
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fruit/kiwi/kokosnoot owoce/kiwi/kokos

Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook szczypiorek/cebula/czosnek
Voedselallergie

alcohol alkohol
Voedselallergie
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