
Cestování
Stravování

Stravování - U vchodu
arabsky česky

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

Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na
_[čas]_.

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. Stůl pro _[počet osob]_, prosím.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Přijímáte kreditní karty?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Nabízíte také vegetariánské pokrmy?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Nabízíte košer pokrmy?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Nabízíte halal pokrmy?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

Poskytujete TV vysílání sportů? Rádi bychom se dívali
na ___.

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة

Stravování - Objednání jídla
arabsky česky

هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ Mohu vidět menu, prosím?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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Cestování
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ Co nám můžete doporučit?

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

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Máte nějakou specialitu?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ Máte nějakou místní specialitu?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo sacharidy?

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

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím.

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím.

طلب المقبالت

السلطة salát

طبق

الحساء polévka

طبق
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اللحم maso

طعام

لحم الخنزير vepřové

نوع من اللحم

اللحم البقري hovězí

نوع من اللحم

الدجاج kuřecí

نوع من اللحم

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

Chtěla bych maso mírně/středně/dobře propečené.

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر mořské plody

طعام

السمك ryba

طعام

المعكرونة těstoviny

طبق

ملح sůl

 

فلفل pepř

 

الخردل hořčice
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الكاتشب kečup

 

الخبز chleba

 

الزبدة máslo

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! Chtěl(a) bych dolít, prosím!

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Děkuji, to stačí.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

Chtěli bychom si objednat desert, prosím.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Chtěla bych si objednat ___, prosím.

طلب الحلوى

البوظة zmrzlina

حلوى

الكعكة dort

حلوى

شوكوال čokoláda

حلوى

الكعك sušenky

حلوى
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استمتع بوجبتك! Dobrou chuť!

تمني تناول وجبة شهية

Stravování - Objednání nápojů
arabsky česky

أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. Chtěla bych _[nápoj]_, prosím.

طلب المشروبات

مياه فوارة voda s bublinkami

مشروب

مياه عادية voda bez bublinek

مشروب

جعة pivo

مشروب

زجاجة نبيذ láhev vína

مشروب

قهوة káva

مشروب

شاي čaj

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji?

السؤال عن محتوى الكحول

Stravování - Placení
arabsky česky
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نرغب في الدفع من فضلك. Zaplatíme, prosím.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل Chtěli bychom platit zvlášť.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Budu platit za všechno.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Zvu tě na oběd/večeři.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. To je dobré.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! To jídlo bylo vynikající!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající!

اإلثناء على الطعام

Stravování - Stížnosti
arabsky česky

طعامي بارد. Moje jídlo je studené.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. Tohle není dodělané/pořádně uvařené.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. Je to převařené.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Tohle jsem si neobjednal(a), objednala jsem si ___.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. Toto víno má pachuť korku.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. Objednali jsme si před více než třiceti minutami.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. Tento nápoj není studený.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. Můj nápoj chutná divně.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Jedno jídlo chybí.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. Tohle není moc čisté.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا

Stravování - Alergie
arabsky česky

هل يوجد _____ في هذا؟ Je v tom ___?

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

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ Můžete prosím připravit to jídlo bez ____?

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!

Mám alergie. Jestli dostanu alergickou reakci, moje léky
naleznete v mém baťohu/mé kapse.

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

الجوز/الفستق ořechy/arašídy

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sezamová semínka/slunečnicová semínka

حساسية للطعام

البيض vejce

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس mořské plody/ryba/mušle/krevety

حساسية للطعام

الطحين/القمح mouka/pšenice

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان mléko/laktóza/mléčné výrobky

حساسية للطعام

الجلوتين lepek

حساسية للطعام

الصويا sója

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice

حساسية للطعام

الفطر houby

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند ovoce/kiwi/kokos

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم pažitka/cibule/česnek

حساسية للطعام

الكحول alkohol

حساسية للطعام
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