
Rejse
At Spise Ude

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

Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_
Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.

At lave en reservation

Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
At spørge efter et bord

Tager I imod kreditkort? Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
At spørge efter om du kan betale med kreditkort

Tilbyder I vegetarmad? Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
At spørge efter om de har vegetar måltider

Tilbyder I kosher mad? Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
At spørge efter om de har kosher måltider

Tilbyder I halal mad? Bieten Sie Halal-Gerichte an?
At spørge efter om de har halal måltider

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen. Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel
sehen.

I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad
dansk tysk
Må jeg se menuen, tak? Kann ich die Speisekarte haben, bitte?

At spørge efter at se menuen

Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak. Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille

Hvad på menuen kan du anbefale? Was können Sie von der Karte empfehlen?
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
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Er der en specialitet? Gibt es eine Spezialität des Hauses?

At spørge efter om restauranten har en specialitet

Er der en lokal specialitet? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen

Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette
___?

Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?

At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate
drin?

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

Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette? Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer

Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak. Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
At bestille en bestemt ret

Vi vil gerne bestille appetizere, tak. Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
At bestille appetizere

Salat Salat
ret

suppe Suppe
ret

kød Fleisch
mad

svinekød Schwein
kødtype

oksekød Rind
kødtype
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Rejse
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kylling Hühnchen

kødtype

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

Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.

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

alt godt fra havet Fischgerichte
mad

fisk Fisch
mad

pasta Nudeln
ret

salt Salz
 

peber Pfeffer
 

sennep Senf
 

ketchup Ketchup
 

brød Brot
 

smør Butter
 

Jeg vil gerne have en påfyldning, tak! Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
At spørge efter en påfyldning
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Tak, det er nok. Danke, das reicht.

At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene

Vi vil gerne bestille noget dessert, tak. Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.
At bestille dessert

Jeg vil gerne have ___, tak. Ich hätte gern ___, bitte.
At bestille dessert

Is Eis
dessert

kage Kuchen
dessert

chokolade Schokolade
dessert

småkager Kekse
dessert

Nyd dit måltid! Guten Appetit!
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer
dansk tysk
Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak. Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.

At bestille drikkevarer

vand med brus ein Wasser mit Kohlensäure
drikkevare

mineralvand ein stilles Wasser
drikkevare

en øl ein Bier
drikkevare
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en flaske vin eine Flasche Wein

drikkevare

en kaffe einen Kaffee
drikkevare

en te einen Tee
drikkevare

Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne? Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale
dansk tysk
Vi vil gerne betale, tak. Wir möchten gern bezahlen, bitte.

At sige du gerne vil betale

Vi vil gerne betale seperat. Wir möchten getrennt bezahlen.
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad

Jeg betaler for det hele. Ich bezahle für alles.
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet

Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad. Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for

Behold byttepengene. Der Rest ist für Sie.
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge

Maden var udsøgt! Das Essen war lecker!
At komplimentere maden

Fortæl kokken om mine komplimenter! Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager
dansk tysk
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Mit mad er koldt. Mein Essen ist kalt.

At klage over maden er for kold

Dette er ikke tilberedt ordentligt. Das ist nicht ordentlich durch.
Tilberedningstiden var for kort

Dette har fået for meget. Das ist zerkocht.
Tilberedningstiden var for lang

Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___. Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte

Denne vin smager af kork. Dieser Wein ist verkorkt.
At nævne at vinen er blevet dårlig

Vi bestilte for mere end tredive minutter siden. Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
At klage over ventetiden på det bestilte mad

Drikken er ikke kold. Dieses Getränk ist nicht kalt.
At klage over drinkens varme temperatur

Min drink smager underlig. Mein Getränk schmeckt komisch.
At kommentere på den mærkelige smag din drink har

Jeg bestilte min drink uden is. Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden

Der mangler en ret. Es fehlt noch ein Gericht.
At kommentere på at din ordre ikke er komplet

Dette er ikke rent. Das ist nicht sauber.
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier
dansk tysk
Er der___i dette? Ist/Sind da ___ drin?

At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
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Kan du venligst tilberede retten uden ____? Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?

At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten

Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan
du finde min medicin i min taske/lomme!

Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion
habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in
meiner Tasche!

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

nødder/peanuts Nüsse/Erdnüsse
Madallergi

sesamfrø/solsikkefrø Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
Madallergi

æg Ei
Madallergi

Alt godt fra havet/skaldyr/rejer Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
Madallergi

Mel/hvede Mehl/Weizen
Madallergi

Mælk/laktose/mælkeprodukter Milch/Laktose/Milchprodukte
Madallergi

gluten Gluten
Madallergi

soja Soja
Madallergi

leguminous planter/bønner/ærter/majs Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Madallergi

Champignon Pilze
Madallergi
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frugt/kiwi/kokos Frucht/Kiwi/Kokosnuss

Madallergi

purløg/løg/hvidløg Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Madallergi

alkohol Alkohol
Madallergi
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