
Rejse
At Spise Ude

At Spise Ude - Ved Indgangen
dansk svensk
Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af
mennesker]_ til _[tidspunkt]_.

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

At lave en reservation

Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. Ett bord för _[antal personer]_, tack.
At spørge efter et bord

Tager I imod kreditkort? Accepterar ni kreditkort?
At spørge efter om du kan betale med kreditkort

Tilbyder I vegetarmad? Har ni vegetarisk mat?
At spørge efter om de har vegetar måltider

Tilbyder I kosher mad? Har ni kosher-rätter?
At spørge efter om de har kosher måltider

Tilbyder I halal mad? Har ni halal-rätter?
At spørge efter om de har halal måltider

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen. Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen.
I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad
dansk svensk
Må jeg se menuen, tak? Skulle jag kunna få se menyn, tack?

At spørge efter at se menuen

Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak. Ursäkta. Vi skulle vilja beställa.
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille

Hvad på menuen kan du anbefale? Vad kan du rekommendera på menyn?
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen

Er der en specialitet? Har ni en husets specialitet?
At spørge efter om restauranten har en specialitet
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Er der en lokal specialitet? Har ni någon lokal specialitet?

At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen

Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette
___?

Jag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det här
____?

At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

At finde ud af om noget indeholder sukker eller kulhydrater da du har diabetes

Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette? Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___?
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer

Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak. Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack.
At bestille en bestemt ret

Vi vil gerne bestille appetizere, tak. Vi skulle vilja beställa förrätt, tack.
At bestille appetizere

Salat sallad
ret

suppe soppa
ret

kød kött
mad

svinekød fläsk
kødtype

oksekød nötkött
kødtype

kylling kyckling
kødtype
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Jeg vil gerne have mit kød er
rødstegt/medium/gennemstegt.

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

At informere tjeneren om hvordan du gerne vil have dit kød skal forberedes

alt godt fra havet skaldjur
mad

fisk fisk
mad

pasta pasta
ret

salt salt
 

peber peppar
 

sennep senap
 

ketchup ketchup
 

brød bröd
 

smør smör
 

Jeg vil gerne have en påfyldning, tak! Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack!
At spørge efter en påfyldning

Tak, det er nok. Tack, det räcker.
At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene
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Vi vil gerne bestille noget dessert, tak. Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack.

At bestille dessert

Jeg vil gerne have ___, tak. Jag skulle vilja ha ___, tack.
At bestille dessert

Is glass
dessert

kage tårta, bakelse
dessert

chokolade choklad
dessert

småkager kakor
dessert

Nyd dit måltid! Smaklig måltid!
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer
dansk svensk
Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak. Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack.

At bestille drikkevarer

vand med brus kolsyrat vatten
drikkevare

mineralvand icke-kolsyrat vatten
drikkevare

en øl en öl
drikkevare

en flaske vin en flaska vin
drikkevare
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en kaffe en kaffe

drikkevare

en te en te
drikkevare

Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne? Jag dricker inte alkohol. Är det alkohol i den/det här?
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale
dansk svensk
Vi vil gerne betale, tak. Vi skulle vilja betala, tack.

At sige du gerne vil betale

Vi vil gerne betale seperat. Vi skulle vilja dela notan.
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad

Jeg betaler for det hele. Jag betalar hela notan.
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet

Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad. Jag bjuder dig på lunch/middag
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for

Behold byttepengene. Behåll växeln.
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge

Maden var udsøgt! Maten var utsökt!
At komplimentere maden

Fortæl kokken om mine komplimenter! Skicka mitt beröm till kocken!
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager
dansk svensk
Mit mad er koldt. Min mat är kall.

At klage over maden er for kold
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Dette er ikke tilberedt ordentligt. Det här har inte tillagats ordentligt.

Tilberedningstiden var for kort

Dette har fået for meget. Det här är överkokt.
Tilberedningstiden var for lang

Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___. Jag beställde inte det här. Jag beställde ___.
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte

Denne vin smager af kork. Det här vinet har korksmak.
At nævne at vinen er blevet dårlig

Vi bestilte for mere end tredive minutter siden. Vi beställde för mer än 30 minuter sedan.
At klage over ventetiden på det bestilte mad

Drikken er ikke kold. Den här drycken är inte kall.
At klage over drinkens varme temperatur

Min drink smager underlig. Min drink smakar konstigt.
At kommentere på den mærkelige smag din drink har

Jeg bestilte min drink uden is. Jag beställde min drink utan is.
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden

Der mangler en ret. En maträtt saknas.
At kommentere på at din ordre ikke er komplet

Dette er ikke rent. Det/Den här är inte ren/(t)
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier
dansk svensk
Er der___i dette? Är det ___ i det här?

At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for

Kan du venligst tilberede retten uden ____? Kan ni tillaga den här rätten utan ____?
At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten
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Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan
du finde min medicin i min taske/lomme!

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

At fortælle mennesker du er allergisk og at de skal give dig din medicin hvis et nødstilfælde opstår

nødder/peanuts nötter/jordnötter
Madallergi

sesamfrø/solsikkefrø sesamfrön/solroskärnor
Madallergi

æg ägg
Madallergi

Alt godt fra havet/skaldyr/rejer skaldjur/fisk/räkor
Madallergi

Mel/hvede mjöl/vetemjöl
Madallergi

Mælk/laktose/mælkeprodukter mjölk/laktos/mjölkprodukter
Madallergi

gluten gluten
Madallergi

soja soja
Madallergi

leguminous planter/bønner/ærter/majs baljväxter/bönor/ärtor/majs
Madallergi

Champignon svamp
Madallergi

frugt/kiwi/kokos frukt/kiwi/kokosnötter
Madallergi
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purløg/løg/hvidløg gräslök/lök/vitlök

Madallergi

alkohol alkohol
Madallergi
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