
Cestování
Stravování

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

Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle.

Používá se pro vytvoření rezervace.

Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos.
Používá se pro vyžádání stolu.

Přijímáte kreditní karty? Hyväksyttekö luottokortin?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou

Nabízíte také vegetariánské pokrmy? Onko teillä kasvisruokaa?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla

Nabízíte košer pokrmy? Onko teillä kosher-ruokaa?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)

Nabízíte halal pokrmy? Onko teillä halal-ruokaa?
Otázka na to, zda mají halal jídla

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

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä ___
pelin?

Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla
česky finsky
Mohu vidět menu, prosím? Voisinko nähdä ruokalistan?

Zeptání na menu

Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím. Anteeksi, haluaisimme tilata.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat

Co nám můžete doporučit? Mitä suosittelet ruokalistalta?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
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Cestování
Stravování
Máte nějakou specialitu? Onko teillä talon erikoista?

Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu

Máte nějakou místní specialitu? Onko teillä paikallista erikoisuutta?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu

Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____? Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady

Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo
sacharidy?

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

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

Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle? En voi syödä ___. Onko tässä ___?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny

Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím. Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos.
Objednání konkrétního pokrmu

Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím. Haluaisimme tilata alkupaloja.
Objednání předkrmů

salát salaatti
pokrm

polévka keitto
pokrm

maso liha
jídlo

vepřové porsas
druh masa

hovězí nauta
druh masa
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Cestování
Stravování
kuřecí kana

druh masa

Chtěla bych maso mírně/středně/dobře
propečené.

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä.

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

mořské plody merenelävät
jídlo

ryba kala
jídlo

těstoviny pasta
pokrm

sůl suola
 

pepř pippuri
 

hořčice sinappi
 

kečup ketsuppi
 

chleba leipä
 

máslo voi
 

Chtěl(a) bych dolít, prosím! Saisinko lisää juomaa, kiitos?
Otázka na doplnění pití
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Děkuji, to stačí. Kiitos, se riittää

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

Chtěli bychom si objednat desert, prosím. Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos.
Objednání dezertu

Chtěla bych si objednat ___, prosím. Haluaisin ___, kiitos.
Objednání dezertu

zmrzlina jäätelö
dezert

dort kakku
dezert

čokoláda suklaa
dezert

sušenky keksejä
dezert

Dobrou chuť! Hyvää ruokahalua!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů
česky finsky
Chtěla bych _[nápoj]_, prosím. Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos.

Objednání nápojů

voda s bublinkami kivennäisvettä
nápoj

voda bez bublinek lähdevettä
nápoj

pivo oluen
nápoj
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láhev vína pullon viiniä

nápoj

káva kahvin
nápoj

čaj teen
nápoj

Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji? En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení
česky finsky
Zaplatíme, prosím. Saisimmeko laskun, kiitos?

Používá se k vyjádření, že chcete platit

Chtěli bychom platit zvlášť. Haluaisimme maksaa erikseen.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť

Budu platit za všechno. Minä maksan koko laskun.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu

Zvu tě na oběd/večeři. Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit

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

To jídlo bylo vynikající! Ruoka oli herkullista!
Kompliment ohledně jídla

Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající! Kiitokset kokille!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti
česky finsky
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Moje jídlo je studené. Ruokani on kylmää

Stěžování si, že jídlo je příliš studené

Tohle není dodělané/pořádně uvařené. Tämä ei ole kypsää.
Čas vaření byl příliš krátký

Je to převařené. Tämä on ylikypsää.
Čas vaření byl příliš dlouhý.

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

En tilannut tätä, tilasin ___.

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

Toto víno má pachuť korku. Tämä viini on avattu aikaisemmin
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku

Objednali jsme si před více než třiceti minutami. Tilasimme yli puoli tuntia sitten.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo

Tento nápoj není studený. Juomani ei ole kylmä.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)

Můj nápoj chutná divně. Juomani maistuu kummalliselta.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje

Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu. Tilasin juomani ilman jäitä.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj

Jedno jídlo chybí. Yksi ruokalaji puuttuu.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní

Tohle není moc čisté. Tämä on likainen.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie
česky finsky
Je v tom ___? Onko tässä ___?

Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
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Můžete prosím připravit to jídlo bez ____? Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___?

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.

Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

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

ořechy/arašídy pähkinä / maapähkinä
Alergie na jídlo

sezamová semínka/slunečnicová semínka seesaminsiemen / auringonkukansiemen
Alergie na jídlo

vejce kananmuna
Alergie na jídlo

mořské plody/ryba/mušle/krevety merenelävät / kala
Alergie na jídlo

mouka/pšenice jauho / vehnä
Alergie na jídlo

mléko/laktóza/mléčné výrobky maito / laktoosi /maitotuotteet
Alergie na jídlo

lepek gluteeni
Alergie na jídlo

sója soija
Alergie na jídlo

luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice palkokasvit / pavut / herneet / maissi
Alergie na jídlo

houby sienet
Alergie na jídlo
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ovoce/kiwi/kokos hedelmät / kiivi /kookos

Alergie na jídlo

pažitka/cibule/česnek ruohosipuli / sipuli / valkosipuli
Alergie na jídlo

alkohol alkoholi
Alergie na jídlo
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