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At Spise Ude - 
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أود حجز طاولة ل_[عدد
الناس]_عند_[الوقت]_.

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

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. A table for _[number of people]_, please.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Do you accept credit cards?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Do you offer vegetarian food?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Do you offer kosher food?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Do you offer halal food?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

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

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة

At Spise Ude - 
arabisk engelsk

هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ May I see the menu, please?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Excuse me. We would like to order, please.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ What can you recommend on the menu?

سؤال النادل إن كان يمكنه/يمكنها اقتراح أي شيء على القائمة

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Is there a house specialty?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ Is there a local specialty?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

I am allergic to ____. Does this contain ____?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

I have diabetes. Does this contain sugar or
carbohydrates?

معرفة فيما إذا كان هناك طبق يحتوي على السكر او الكربوهيدرات ألنك مصاب بالسكري

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

I don't eat ____. Is there ___ in this?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. I would like to order _[dish]_, please.

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. We would like to order appetizers, please.

طلب المقبالت

السلطة salad

طبق

الحساء soup

طبق
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اللحم meat

طعام

لحم الخنزير pork

نوع من اللحم

اللحم البقري beef

نوع من اللحم

الدجاج chicken

نوع من اللحم

أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

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

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر seafood

طعام

السمك fish

طعام

المعكرونة pasta

طبق

ملح salt

 

فلفل pepper

 

الخردل mustard
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الكاتشب ketchup

 

الخبز bread

 

الزبدة butter

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! I would like a refill, please!

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Thank you, that's enough.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

We would like to order some dessert, please.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. I would like to have ___, please.

طلب الحلوى

البوظة ice cream

حلوى

الكعكة cake

حلوى

شوكوال chocolate

حلوى

الكعك cookies

حلوى

Side 4 22.05.2023



Rejse
At Spise Ude

استمتع بوجبتك! Enjoy your meal!

تمني تناول وجبة شهية

At Spise Ude - 
arabisk engelsk

أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. I would like to have _[beverage]_, please.

طلب المشروبات

مياه فوارة a sparkling water

مشروب

مياه عادية a still water

مشروب

جعة a beer

مشروب

زجاجة نبيذ a bottle of wine

مشروب

قهوة a coffee

مشروب

شاي a tea

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?

السؤال عن محتوى الكحول

At Spise Ude - 
arabisk engelsk

Side 5 22.05.2023



Rejse
At Spise Ude

نرغب في الدفع من فضلك. We would like to pay, please.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل We would like to pay separately.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. I will pay for everything.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. I am treating you to lunch/dinner.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Keep the change.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! The food was delicious!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! Give my compliments to the chef!

اإلثناء على الطعام

At Spise Ude - 
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طعامي بارد. My food is cold.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. This is not properly cooked.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. This is overcooked.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. I did not order this, I ordered ___.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. This wine has corked.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. We ordered more than thirty minutes ago.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. This drink is not cold.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. My drink tastes strange.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. I ordered my drink without ice.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. There's one dish missing.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. This is not clean.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا

At Spise Ude - 
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هل يوجد _____ في هذا؟ Is/are there___in this?

السؤال إن كان هناك طبق ما يحتوي على مكونات تعاني من حساسية لها

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ Could you please prepare the dish without ____?

السؤال فيما إذا كان من الممكن إقصاء المكونات التي تتحسس منها عند تحضير الطبق
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لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل،
يرجى إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

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

إعالم الناس بأن لديك حساسية ما وتطلب منهم إعطاءك دواءك في حال الطوارئ

الجوز/الفستق nuts/peanuts

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sesame seeds/sunflower seeds

حساسية للطعام

البيض egg

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس seafood/fish/shellfish/shrimps

حساسية للطعام

الطحين/القمح flour/wheat

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان milk/lactose/dairy

حساسية للطعام

الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soy

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة leguminous plants/beans/peas/corn

حساسية للطعام

الفطر mushrooms

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند fruit/kiwi/coconut

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم chives/onions/garlic

حساسية للطعام

الكحول alcohol

حساسية للطعام
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