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أود حجز طاولة ل_[عدد
الناس]_عند_[الوقت]_.

Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre]_ _[idő]_.

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Lehet kártyával fizetni?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Vannak vegetáriánus ételeik?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Vannak kóser ételeik?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Vannak halal ételeik?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة

At Spise Ude - 
arabisk ungarsk

هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ Kérhetnék egy étlapot?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Elnézést, szeretnénk rendelni.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ Mit ajánlana az étlapról?

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

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Van valamilyen házi specialitásuk?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ Van valamilyen helyi specialitásuk?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

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

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

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

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

Nem eszem ______-t. Van ebben ______?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. Szeretnék rendelni egy _[étel]_

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. Szeretnénk előételt is rendelni.

طلب المقبالت

السلطة Saláta

طبق

الحساء Leves

طبق
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اللحم Hús

طعام

لحم الخنزير Sertés

نوع من اللحم

اللحم البقري Marha

نوع من اللحم

الدجاج Csirke

نوع من اللحم

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

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر Tengeri ételek

طعام

السمك Hal

طعام

المعكرونة Tészta

طبق

ملح Só

 

فلفل Bors

 

الخردل Mustár
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الكاتشب Ketchup

 

الخبز Kenyér

 

الزبدة Vaj

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Köszönöm, ez elég.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

Szeretnénk desszertet rendelni.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Szeretnék egy _______.

طلب الحلوى

البوظة Fagylalt

حلوى

الكعكة Torta / sütemény

حلوى

شوكوال Csokoládé

حلوى

الكعك Sütemények / teasütemények

حلوى
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استمتع بوجبتك! Jó étvágyat!

تمني تناول وجبة شهية
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أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. Kérnék egy _[ital]_-t.

طلب المشروبات

مياه فوارة Ásványvíz

مشروب

مياه عادية Szénsavmentes víz

مشروب

جعة Sör

مشروب

زجاجة نبيذ Egy üveg bor

مشروب

قهوة Kávé

مشروب

شاي Tea

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?

السؤال عن محتوى الكحول

At Spise Ude - 
arabisk ungarsk

Side 5 22.05.2023



Rejse
At Spise Ude

نرغب في الدفع من فضلك. Fizetni szeretnénk.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل Külön szeretnénk fizetni

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Én fizetem az egészet.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Meghívlak egy ebédre/vacsorára.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Tartsa meg a visszajárót.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! Nagyon finom volt minden!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! Adja át a dicséretemet a szakácsnak!

اإلثناء على الطعام
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طعامي بارد. Hideg az étel.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. Nincs megfelelően megfőzve.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. Túl van főzve.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. A bor dugóízű!

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. Több, mint fél órája rendeltünk.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. Ez az ital nem elég hideg.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. Fura íze van az italomnak.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. Én jég nélkül kértem az italomat.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Még egy étel hiányzik.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. Ez koszos.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا
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هل يوجد _____ في هذا؟ Van ______ ebben?

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

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?

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!

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

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

الجوز/الفستق Dió / mogyoró

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس Szezámmag / napraforgómag

حساسية للطعام

البيض Tojás

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák

حساسية للطعام

الطحين/القمح Liszt / búza

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان Tej / laktóz / tejtermékek

حساسية للطعام

الجلوتين Glutén

حساسية للطعام

الصويا Szója

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica

حساسية للطعام

الفطر Gomba

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند Gyümölcs/kiwi/kókusz

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم Snidling/hagyma/fokhagyma

حساسية للطعام

الكحول Alkohol

حساسية للطعام
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