
Rejse
At Spise Ude

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

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

At lave en reservation

Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.
At spørge efter et bord

Tager I imod kreditkort? Lehet kártyával fizetni?
At spørge efter om du kan betale med kreditkort

Tilbyder I vegetarmad? Vannak vegetáriánus ételeik?
At spørge efter om de har vegetar måltider

Tilbyder I kosher mad? Vannak kóser ételeik?
At spørge efter om de har kosher måltider

Tilbyder I halal mad? Vannak halal ételeik?
At spørge efter om de har halal måltider

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen. Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad
dansk ungarsk
Må jeg se menuen, tak? Kérhetnék egy étlapot?

At spørge efter at se menuen

Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak. Elnézést, szeretnénk rendelni.
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille

Hvad på menuen kan du anbefale? Mit ajánlana az étlapról?
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
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At Spise Ude
Er der en specialitet? Van valamilyen házi specialitásuk?

At spørge efter om restauranten har en specialitet

Er der en lokal specialitet? Van valamilyen helyi specialitásuk?
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen

Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette
___?

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

At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

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

Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette? Nem eszem ______-t. Van ebben ______?
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer

Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak. Szeretnék rendelni egy _[étel]_
At bestille en bestemt ret

Vi vil gerne bestille appetizere, tak. Szeretnénk előételt is rendelni.
At bestille appetizere

Salat Saláta
ret

suppe Leves
ret

kød Hús
mad

svinekød Sertés
kødtype

oksekød Marha
kødtype
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At Spise Ude
kylling Csirke

kødtype

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

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

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

alt godt fra havet Tengeri ételek
mad

fisk Hal
mad

pasta Tészta
ret

salt Só
 

peber Bors
 

sennep Mustár
 

ketchup Ketchup
 

brød Kenyér
 

smør Vaj
 

Jeg vil gerne have en påfyldning, tak! Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
At spørge efter en påfyldning
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Tak, det er nok. Köszönöm, ez elég.

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

Vi vil gerne bestille noget dessert, tak. Szeretnénk desszertet rendelni.
At bestille dessert

Jeg vil gerne have ___, tak. Szeretnék egy _______.
At bestille dessert

Is Fagylalt
dessert

kage Torta / sütemény
dessert

chokolade Csokoládé
dessert

småkager Sütemények / teasütemények
dessert

Nyd dit måltid! Jó étvágyat!
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer
dansk ungarsk
Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak. Kérnék egy _[ital]_-t.

At bestille drikkevarer

vand med brus Ásványvíz
drikkevare

mineralvand Szénsavmentes víz
drikkevare

en øl Sör
drikkevare
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en flaske vin Egy üveg bor

drikkevare

en kaffe Kávé
drikkevare

en te Tea
drikkevare

Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne? Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale
dansk ungarsk
Vi vil gerne betale, tak. Fizetni szeretnénk.

At sige du gerne vil betale

Vi vil gerne betale seperat. Külön szeretnénk fizetni
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad

Jeg betaler for det hele. Én fizetem az egészet.
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet

Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad. Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for

Behold byttepengene. Tartsa meg a visszajárót.
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge

Maden var udsøgt! Nagyon finom volt minden!
At komplimentere maden

Fortæl kokken om mine komplimenter! Adja át a dicséretemet a szakácsnak!
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager
dansk ungarsk
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Rejse
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Mit mad er koldt. Hideg az étel.

At klage over maden er for kold

Dette er ikke tilberedt ordentligt. Nincs megfelelően megfőzve.
Tilberedningstiden var for kort

Dette har fået for meget. Túl van főzve.
Tilberedningstiden var for lang

Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___. Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte

Denne vin smager af kork. A bor dugóízű!
At nævne at vinen er blevet dårlig

Vi bestilte for mere end tredive minutter siden. Több, mint fél órája rendeltünk.
At klage over ventetiden på det bestilte mad

Drikken er ikke kold. Ez az ital nem elég hideg.
At klage over drinkens varme temperatur

Min drink smager underlig. Fura íze van az italomnak.
At kommentere på den mærkelige smag din drink har

Jeg bestilte min drink uden is. Én jég nélkül kértem az italomat.
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden

Der mangler en ret. Még egy étel hiányzik.
At kommentere på at din ordre ikke er komplet

Dette er ikke rent. Ez koszos.
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier
dansk ungarsk
Er der___i dette? Van ______ ebben?

At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
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Kan du venligst tilberede retten uden ____? El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?

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!

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

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

nødder/peanuts Dió / mogyoró
Madallergi

sesamfrø/solsikkefrø Szezámmag / napraforgómag
Madallergi

æg Tojás
Madallergi

Alt godt fra havet/skaldyr/rejer Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák
Madallergi

Mel/hvede Liszt / búza
Madallergi

Mælk/laktose/mælkeprodukter Tej / laktóz / tejtermékek
Madallergi

gluten Glutén
Madallergi

soja Szója
Madallergi

leguminous planter/bønner/ærter/majs Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
Madallergi

Champignon Gomba
Madallergi
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At Spise Ude
frugt/kiwi/kokos Gyümölcs/kiwi/kókusz

Madallergi

purløg/løg/hvidløg Snidling/hagyma/fokhagyma
Madallergi

alkohol Alkohol
Madallergi
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