
Reizen
Uit Eten

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

_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak
istiyorum.

Een reservering doen

Een tafel voor _[number of people]_ graag. _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
Om een tafel vragen

Neemt u creditcards aan? Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen

Heeft u ook vegetarische opties? Vejeteryan yemekleriniz var mı?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden

Heeft u ook kosher eten? Helal yemekleriniz var mı?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden

Heeft u ook halal eten? Helal yemekleriniz var mı?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden

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

Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.

Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen
Nederlands Turks
Mag ik de kaart? Menüyü görebilir miyim lütfen?

Vragen naar de kaart

Pardon. We willen graag bestellen. Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen

Wat kunt u me van de kaart aanraden? Menüde neyi tavsiye edersiniz?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
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Is er een specialiteit van het huis? Bir spesyaliteniz var mı?

Vragen of het restaurant een specialiteit heeft

Is er een specialiteit van de regio? Yerli bir spesyaliteniz var mı?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____? Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of
koolhydraten?

Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker
var mı?

Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in? Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet

Ik wil graag de _[gerecht]_. _[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
Een bepaald gerecht bestellen

We willen graag wat aperitiefjes bestellen. İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Aperitieven bestellen

salade salata
gerecht

soep çorba
gerecht

vlees et
eten

varkensvlees domuz eti
soort vlees

rundvlees dana
soort vlees
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kip tavuk

soort vlees

Ik wil mijn vlees graag
rood/medium/doorbakken.

Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.

De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had

zeevruchten deniz ürünü
eten

vis balık
eten

pasta makarna
gerecht

zout tuz
 

peper biber
 

mosterd hardal
 

ketchup ketçap
 

brood ekmek
 

boter tereyağı
 

Ik wil graag nog een glas alstublieft! Tekrar alabilir miyim lütfen?
Vragen om wat meer te drinken
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Dankuwel, dat is genoeg. Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.

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

 We willen graag desserts bestellen. Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.
Vragen om dessert te bestellen

Ik wil graag de ___. Biraz __ almak istiyorum lütfen.
Dessert bestellen

IJs dondurma
dessert

taart pasta
dessert

chocolade çikolata
dessert

koekjes çörek
dessert

Eet smakelijk! Afiyet olsun!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen
Nederlands Turks
Ik wil graag _[drankje]_. _[içecek]_ almak istiyorum lütfen.

Drankjes Bestellen

een water met prik bir maden suyu
drankje

een water zonder prik bir normal su
drankje

een biertje bir bira
drankje
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een fles wijn bir şişe şarap

drankje

een koffie bir kahve
drankje

een thee birçay
drankje

Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch? Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen
Nederlands Turks
We willen graag betalen. Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.

Meedelen dat je wilt betalen

We willen graag apart betalen. Bölüşmek istiyoruz.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt

Ik betaal alles. Ben herşeyi ödiycem.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt

Ik trakteer op lunch/avondeten. Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren

Hou het wisselgeld maar. Üstü kalsın.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi

Het eten was verrukkelijk! Yemek lezzetliydi!
Een compliment geven over het eten

Mijn complimenten aan de kok! Şefe övgülerimi iletin.
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten
Nederlands Turks

Pagina 5 23.05.2023



Reizen
Uit Eten
Mijn eten is koud. Yemeğil soğuk.

Mopperen dat het eten te koud is

Dit is niet goed gaar. Bu iyi pişmemiş.
De bereidingstijd was niet lang genoeg

Dit is te gaar. Bu fazla pişmiş.
De bereidingstijd was te lang

Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld. Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is

De wijn heeft kurk. Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)

We hebben langer dan een half uur geleden
besteld.

Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.

Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten

Dit drankje is niet koud. Bu içecek soğuk değil.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is

Mijn drankje smaakt vreemd İçeceğimin tadı bir garip.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen

Ik had drinken zonder ijs besteld. İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld

Er mist een gerecht. Bir tabak eksik.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is

Dit is niet schoon. Bu temiz değil.
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën
Nederlands Turks
Zit hier ___ in? Bunda __ var mı?

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

Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?

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!

Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı
çantamdan bulun.

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

noten/pinda's fındık/fıstık
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten susam/ayçiçeği
Voedselallergie

ei yumurta
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
Voedselallergie

meel/tarwe un/buğday
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel süt/laktoz/süt ürünleri
Voedselallergie

gluten gluten
Voedselallergie

soja soy
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Voedselallergie

champignons/paddestoelen mantar
Voedselallergie
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fruit/kiwi/kokosnoot meyva/kiwi/hindistan cevizi

Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook frenk soğanı/soğan/sarımsak
Voedselallergie

alcohol alkol
Voedselallergie
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