
Reizen
Uit Eten

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

Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_
till _[tid]_.

Een reservering doen

Een tafel voor _[number of people]_ graag. Ett bord för _[antal personer]_, tack.
Om een tafel vragen

Neemt u creditcards aan? Accepterar ni kreditkort?
Vragen of je met een creditcard kunt betalen

Heeft u ook vegetarische opties? Har ni vegetarisk mat?
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden

Heeft u ook kosher eten? Har ni kosher-rätter?
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden

Heeft u ook halal eten? Har ni halal-rätter?
Vragen of ze ook halal eten aanbieden

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

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen.

Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen
Nederlands Zweeds
Mag ik de kaart? Skulle jag kunna få se menyn, tack?

Vragen naar de kaart

Pardon. We willen graag bestellen. Ursäkta. Vi skulle vilja beställa.
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen

Wat kunt u me van de kaart aanraden? Vad kan du rekommendera på menyn?
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
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Is er een specialiteit van het huis? Har ni en husets specialitet?

Vragen of het restaurant een specialiteit heeft

Is er een specialiteit van de regio? Har ni någon lokal specialitet?
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____? Jag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det här
____?

Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of
koolhydraten?

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in? Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___?
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet

Ik wil graag de _[gerecht]_. Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack.
Een bepaald gerecht bestellen

We willen graag wat aperitiefjes bestellen. Vi skulle vilja beställa förrätt, tack.
Aperitieven bestellen

salade sallad
gerecht

soep soppa
gerecht

vlees kött
eten

varkensvlees fläsk
soort vlees

rundvlees nötkött
soort vlees
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kip kyckling

soort vlees

Ik wil mijn vlees graag
rood/medium/doorbakken.

Jag skulle vilja få mitt kött blodigt/medium/välstekt.

De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had

zeevruchten skaldjur
eten

vis fisk
eten

pasta pasta
gerecht

zout salt
 

peper peppar
 

mosterd senap
 

ketchup ketchup
 

brood bröd
 

boter smör
 

Ik wil graag nog een glas alstublieft! Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack!
Vragen om wat meer te drinken
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Dankuwel, dat is genoeg. Tack, det räcker.

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

 We willen graag desserts bestellen. Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack.
Vragen om dessert te bestellen

Ik wil graag de ___. Jag skulle vilja ha ___, tack.
Dessert bestellen

IJs glass
dessert

taart tårta, bakelse
dessert

chocolade choklad
dessert

koekjes kakor
dessert

Eet smakelijk! Smaklig måltid!
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen
Nederlands Zweeds
Ik wil graag _[drankje]_. Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack.

Drankjes Bestellen

een water met prik kolsyrat vatten
drankje

een water zonder prik icke-kolsyrat vatten
drankje

een biertje en öl
drankje
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een fles wijn en flaska vin

drankje

een koffie en kaffe
drankje

een thee en te
drankje

Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch? Jag dricker inte alkohol. Är det alkohol i den/det här?
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen
Nederlands Zweeds
We willen graag betalen. Vi skulle vilja betala, tack.

Meedelen dat je wilt betalen

We willen graag apart betalen. Vi skulle vilja dela notan.
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt

Ik betaal alles. Jag betalar hela notan.
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt

Ik trakteer op lunch/avondeten. Jag bjuder dig på lunch/middag
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren

Hou het wisselgeld maar. Behåll växeln.
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi

Het eten was verrukkelijk! Maten var utsökt!
Een compliment geven over het eten

Mijn complimenten aan de kok! Skicka mitt beröm till kocken!
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten
Nederlands Zweeds
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Mijn eten is koud. Min mat är kall.

Mopperen dat het eten te koud is

Dit is niet goed gaar. Det här har inte tillagats ordentligt.
De bereidingstijd was niet lang genoeg

Dit is te gaar. Det här är överkokt.
De bereidingstijd was te lang

Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld. Jag beställde inte det här. Jag beställde ___.
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is

De wijn heeft kurk. Det här vinet har korksmak.
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)

We hebben langer dan een half uur geleden
besteld.

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan.

Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten

Dit drankje is niet koud. Den här drycken är inte kall.
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is

Mijn drankje smaakt vreemd Min drink smakar konstigt.
De vreemde smaak van je drinken opbrengen

Ik had drinken zonder ijs besteld. Jag beställde min drink utan is.
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld

Er mist een gerecht. En maträtt saknas.
Opmerken dat je bestelling niet compleet is

Dit is niet schoon. Det/Den här är inte ren/(t)
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën
Nederlands Zweeds
Zit hier ___ in? Är det ___ i det här?

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

Kan ni tillaga den här rätten utan ____?

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!

Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni medicin i
min väska/ficka!

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

noten/pinda's nötter/jordnötter
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten sesamfrön/solroskärnor
Voedselallergie

ei ägg
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen skaldjur/fisk/räkor
Voedselallergie

meel/tarwe mjöl/vetemjöl
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel mjölk/laktos/mjölkprodukter
Voedselallergie

gluten gluten
Voedselallergie

soja soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais baljväxter/bönor/ärtor/majs
Voedselallergie

champignons/paddestoelen svamp
Voedselallergie
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fruit/kiwi/kokosnoot frukt/kiwi/kokosnötter

Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook gräslök/lök/vitlök
Voedselallergie

alcohol alkohol
Voedselallergie
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