
Cestování
Stravování

Stravování - U vchodu
česky dánsky
Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet
osob]_ na _[čas]_.

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til
_[tidspunkt]_.

Používá se pro vytvoření rezervace.

Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Používá se pro vyžádání stolu.

Přijímáte kreditní karty? Tager I imod kreditkort?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou

Nabízíte také vegetariánské pokrmy? Tilbyder I vegetarmad?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla

Nabízíte košer pokrmy? Tilbyder I kosher mad?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)

Nabízíte halal pokrmy? Tilbyder I halal mad?
Otázka na to, zda mají halal jídla

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

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.

Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla
česky dánsky
Mohu vidět menu, prosím? Må jeg se menuen, tak?

Zeptání na menu

Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím. Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat

Co nám můžete doporučit? Hvad på menuen kan du anbefale?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
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Máte nějakou specialitu? Er der en specialitet?

Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu

Máte nějakou místní specialitu? Er der en lokal specialitet?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu

Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____? Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady

Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo
sacharidy?

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik

Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle? Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny

Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím. Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Objednání konkrétního pokrmu

Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím. Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Objednání předkrmů

salát Salat
pokrm

polévka suppe
pokrm

maso kød
jídlo

vepřové svinekød
druh masa

hovězí oksekød
druh masa
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kuřecí kylling

druh masa

Chtěla bych maso mírně/středně/dobře
propečené.

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

Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso

mořské plody alt godt fra havet
jídlo

ryba fisk
jídlo

těstoviny pasta
pokrm

sůl salt
 

pepř peber
 

hořčice sennep
 

kečup ketchup
 

chleba brød
 

máslo smør
 

Chtěl(a) bych dolít, prosím! Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Otázka na doplnění pití
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Děkuji, to stačí. Tak, det er nok.

Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití

Chtěli bychom si objednat desert, prosím. Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Objednání dezertu

Chtěla bych si objednat ___, prosím. Jeg vil gerne have ___, tak.
Objednání dezertu

zmrzlina Is
dezert

dort kage
dezert

čokoláda chokolade
dezert

sušenky småkager
dezert

Dobrou chuť! Nyd dit måltid!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů
česky dánsky
Chtěla bych _[nápoj]_, prosím. Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.

Objednání nápojů

voda s bublinkami vand med brus
nápoj

voda bez bublinek mineralvand
nápoj

pivo en øl
nápoj
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láhev vína en flaske vin

nápoj

káva en kaffe
nápoj

čaj en te
nápoj

Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji? Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení
česky dánsky
Zaplatíme, prosím. Vi vil gerne betale, tak.

Používá se k vyjádření, že chcete platit

Chtěli bychom platit zvlášť. Vi vil gerne betale seperat.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť

Budu platit za všechno. Jeg betaler for det hele.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu

Zvu tě na oběd/večeři. Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit

To je dobré. Behold byttepengene.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip

To jídlo bylo vynikající! Maden var udsøgt!
Kompliment ohledně jídla

Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající! Fortæl kokken om mine komplimenter!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti
česky dánsky
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Moje jídlo je studené. Mit mad er koldt.

Stěžování si, že jídlo je příliš studené

Tohle není dodělané/pořádně uvařené. Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Čas vaření byl příliš krátký

Je to převařené. Dette har fået for meget.
Čas vaření byl příliš dlouhý.

Tohle jsem si neobjednal(a), objednala jsem si
___.

Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.

Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali

Toto víno má pachuť korku. Denne vin smager af kork.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku

Objednali jsme si před více než třiceti minutami. Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo

Tento nápoj není studený. Drikken er ikke kold.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)

Můj nápoj chutná divně. Min drink smager underlig.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje

Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu. Jeg bestilte min drink uden is.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj

Jedno jídlo chybí. Der mangler en ret.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní

Tohle není moc čisté. Dette er ikke rent.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie
česky dánsky
Je v tom ___? Er der___i dette?

Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
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Můžete prosím připravit to jídlo bez ____? Kan du venligst tilberede retten uden ____?

Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu

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

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

Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti

ořechy/arašídy nødder/peanuts
Alergie na jídlo

sezamová semínka/slunečnicová semínka sesamfrø/solsikkefrø
Alergie na jídlo

vejce æg
Alergie na jídlo

mořské plody/ryba/mušle/krevety Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Alergie na jídlo

mouka/pšenice Mel/hvede
Alergie na jídlo

mléko/laktóza/mléčné výrobky Mælk/laktose/mælkeprodukter
Alergie na jídlo

lepek gluten
Alergie na jídlo

sója soja
Alergie na jídlo

luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice leguminous planter/bønner/ærter/majs
Alergie na jídlo

houby Champignon
Alergie na jídlo
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ovoce/kiwi/kokos frugt/kiwi/kokos

Alergie na jídlo

pažitka/cibule/česnek purløg/løg/hvidløg
Alergie na jídlo

alkohol alkohol
Alergie na jídlo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stránka 8 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

