
Utazás
Étteremben

Étteremben - A bejáratnál
magyar angol
Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre]_
_[idő]_.

I would like to book a table for _[number of people]_ at
_[time]_.

Asztalfoglaláskor

Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre. A table for _[number of people]_, please.
Asztalfoglaláskor/Étteremben

Lehet kártyával fizetni? Do you accept credit cards?
Arra rákérdezés, hogy elfogadnak-e kreditkártyát

Vannak vegetáriánus ételeik? Do you offer vegetarian food?
Arra rákérdezés, hogy kínálnak-e vegetáriánus ételeket

Vannak kóser ételeik? Do you offer kosher food?
Arra rákérdezés, hogy kínálnak-e kóser ételeket

Vannak halal ételeik? Do you offer halal food?
Arra rákérdezés, hogy kínálnak-e halal ételeket

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk
nézni a ________ meccset.

Do you show sports? We would like to watch the ___
game.

Amennyiben szeretnéd nézni a meccset

Étteremben - Rendelés
magyar angol
Kérhetnék egy étlapot? May I see the menu, please?

Étlap kérése

Elnézést, szeretnénk rendelni. Excuse me. We would like to order, please.
A pincér értesítése, hogy rendelni szeretnél

Mit ajánlana az étlapról? What can you recommend on the menu?
A pincér megkérdezése, hogy tud-e valamit ajánlani
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Van valamilyen házi specialitásuk? Is there a house specialty?

Pincér megkérdezése, hogy van-e az étteremnek valamilyen specialitása

Van valamilyen helyi specialitásuk? Is there a local specialty?
Arra rákérdezés, hogy van-e az étlapon valamilyen helyi specialitás

Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez
tartalmaz _______-t?

I am allergic to ____. Does this contain ____?

Amennyiben allergiás vagy valamire

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy
szénhidrát?

I have diabetes. Does this contain sugar or
carbohydrates?

Arra rákérdezés, hogy az adott étel tartalmaz-e cukrot vagy szénhidrátot

Nem eszem ______-t. Van ebben ______? I don't eat ____. Is there ___ in this?
A pincér értesítése arról, hogy valamilyen ételt nem eszel

Szeretnék rendelni egy _[étel]_ I would like to order _[dish]_, please.
Ételrendelés

Szeretnénk előételt is rendelni. We would like to order appetizers, please.
Előétel rendelésekor

Saláta salad
Főétel

Leves soup
Étel

Hús meat
Étel

Sertés pork
húsféle

Marha beef
húsféle
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Csirke chicken

húsféle

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen
átsütve kérném.

I would like my meat rare/medium/well done.

A pincér értesítése arról, hogyan szeretnéd a rendelt ételt

Tengeri ételek seafood
Étel

Hal fish
Étel

Tészta pasta
Étel

Só salt
 

Bors pepper
 

Mustár mustard
 

Ketchup ketchup
 

Kenyér bread
 

Vaj butter
 

Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a
poharamat?

I would like a refill, please!

Pohár teletöltése

Oldal 3 22.05.2023



Utazás
Étteremben
Köszönöm, ez elég. Thank you, that's enough.

A pincér megkérése a az étel/ ital felszolgálásának befejezésére

Szeretnénk desszertet rendelni. We would like to order some dessert, please.
Desszert rendelésekor

Szeretnék egy _______. I would like to have ___, please.
Desszert rendelése

Fagylalt ice cream
desszert

Torta / sütemény cake
desszert

Csokoládé chocolate
desszert

Sütemények / teasütemények cookies
desszert

Jó étvágyat! Enjoy your meal!
Jó étvágyat kívánáskor

Étteremben - Italrendelés
magyar angol
Kérnék egy _[ital]_-t. I would like to have _[beverage]_, please.

Italrendelés

Ásványvíz a sparkling water
ital

Szénsavmentes víz a still water
ital

Sör a beer
ital
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Egy üveg bor a bottle of wine

ital

Kávé a coffee
ital

Tea a tea
ital

Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol? I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Alkoholtartalomra rákérdezés

Étteremben - Fizetés
magyar angol
Fizetni szeretnénk. We would like to pay, please.

Amikor fizetni szeretnél

Külön szeretnénk fizetni We would like to pay separately.
Amikor mindenki a saját részét fizeti

Én fizetem az egészet. I will pay for everything.
Amikor te fizetsz az egész társaságnak.

Meghívlak egy ebédre/vacsorára. I am treating you to lunch/dinner.
Valaki meghívása, amikor te fizetsz

Tartsa meg a visszajárót. Keep the change.
Amikor nem kéred a visszajárót, hanem borravalóként a pincérnek adod

Nagyon finom volt minden! The food was delicious!
Az étel dicsérése

Adja át a dicséretemet a szakácsnak! Give my compliments to the chef!
Az étel dicsérése

Étteremben - Panasztevés
magyar angol
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Hideg az étel. My food is cold.

Panasztevés arról, hogy hideg az étel

Nincs megfelelően megfőzve. This is not properly cooked.
Túl rövid ideig főzték

Túl van főzve. This is overcooked.
Túl sokáig főzték.

Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem. I did not order this, I ordered ___.
Amikor mást szolgálnak fel mint, amit rendeltél

A bor dugóízű! This wine has corked.
Amikor a bornak dugó íze van, vagyis megromlott

Több, mint fél órája rendeltünk. We ordered more than thirty minutes ago.
Túl hosszú várakozási idő

Ez az ital nem elég hideg. This drink is not cold.
Amikor egy ital nem elég hideg

Fura íze van az italomnak. My drink tastes strange.
Amikor fura, rossz íze van az italodnak.

Én jég nélkül kértem az italomat. I ordered my drink without ice.
Amikor jég nélkül rendeltél egy italt, de jéggel hozták ki

Még egy étel hiányzik. There's one dish missing.
Amikor a rendelés még nem teljes

Ez koszos. This is not clean.
Amikor a tányér/étkészlet/pohár koszos.

Étteremben - Allergia
magyar angol
Van ______ ebben? Is/are there___in this?

Egy étel egy bizonyos összetevőjére való rákérdezés, amire allergiás vagy
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El tudnák készíteni ezt az ételt ________
nélkül?

Could you please prepare the dish without ____?

Arra rákérdezés, hogy el tudják-e készíteni egy alapanyag kihagyásával az ételt

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

I have allergies. If I get a reaction, please find medicine
in my bag/pocket!

A többiek értesítése arról, hogy allergiás vagy és, hogy adjanak neked gyógyszert ha rohamod van

Dió / mogyoró nuts/peanuts
ételallergia

Szezámmag / napraforgómag sesame seeds/sunflower seeds
ételallergia

Tojás egg
ételallergia

Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák seafood/fish/shellfish/shrimps
ételallergia

Liszt / búza flour/wheat
ételallergia

Tej / laktóz / tejtermékek milk/lactose/dairy
ételallergia

Glutén gluten
ételallergia

Szója soy
ételallergia

Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica leguminous plants/beans/peas/corn
ételallergia

Gomba mushrooms
ételallergia
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Gyümölcs/kiwi/kókusz fruit/kiwi/coconut

ételallergia

Snidling/hagyma/fokhagyma chives/onions/garlic
ételallergia

Alkohol alcohol
ételallergia
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