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

_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak
istiyorum.

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Kredi kartı kabul ediyor musunuz?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Vejeteryan yemekleriniz var mı?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Helal yemekleriniz var mı?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Helal yemekleriniz var mı?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة
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هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ Menüyü görebilir miyim lütfen?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ Menüde neyi tavsiye edersiniz?

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

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Bir spesyaliteniz var mı?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ Yerli bir spesyaliteniz var mı?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker
var mı?

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

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. _[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.

طلب المقبالت

السلطة salata

طبق

الحساء çorba

طبق
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اللحم et

طعام

لحم الخنزير domuz eti

نوع من اللحم

اللحم البقري dana

نوع من اللحم

الدجاج tavuk

نوع من اللحم

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

Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر deniz ürünü

طعام

السمك balık

طعام

المعكرونة makarna

طبق

ملح tuz

 

فلفل biber

 

الخردل hardal
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الكاتشب ketçap

 

الخبز ekmek

 

الزبدة tereyağı

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! Tekrar alabilir miyim lütfen?

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Biraz __ almak istiyorum lütfen.

طلب الحلوى

البوظة dondurma

حلوى

الكعكة pasta

حلوى

شوكوال çikolata

حلوى

الكعك çörek

حلوى
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استمتع بوجبتك! Afiyet olsun!

تمني تناول وجبة شهية
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أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. _[içecek]_ almak istiyorum lütfen.

طلب المشروبات

مياه فوارة bir maden suyu

مشروب

مياه عادية bir normal su

مشروب

جعة bir bira

مشروب

زجاجة نبيذ bir şişe şarap

مشروب

قهوة bir kahve

مشروب

شاي birçay

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?

السؤال عن محتوى الكحول
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نرغب في الدفع من فضلك. Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل Bölüşmek istiyoruz.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Ben herşeyi ödiycem.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Üstü kalsın.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! Yemek lezzetliydi!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! Şefe övgülerimi iletin.

اإلثناء على الطعام
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طعامي بارد. Yemeğil soğuk.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. Bu iyi pişmemiş.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. Bu fazla pişmiş.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. Bu içecek soğuk değil.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. İçeceğimin tadı bir garip.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Bir tabak eksik.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. Bu temiz değil.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا

Stravování - 
arabsky turecky

هل يوجد _____ في هذا؟ Bunda __ var mı?

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

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?

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!

Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı
çantamdan bulun.

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

الجوز/الفستق fındık/fıstık

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس susam/ayçiçeği

حساسية للطعام

البيض yumurta

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides

حساسية للطعام

الطحين/القمح un/buğday

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان süt/laktoz/süt ürünleri

حساسية للطعام

الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soy

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır

حساسية للطعام

الفطر mantar

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند meyva/kiwi/hindistan cevizi

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم frenk soğanı/soğan/sarımsak

حساسية للطعام

الكحول alkol

حساسية للطعام
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