
Cestování
Stravování

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

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

Používá se pro vytvoření rezervace.

Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.
Používá se pro vyžádání stolu.

Přijímáte kreditní karty? Lehet kártyával fizetni?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou

Nabízíte také vegetariánské pokrmy? Vannak vegetáriánus ételeik?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla

Nabízíte košer pokrmy? Vannak kóser ételeik?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)

Nabízíte halal pokrmy? Vannak halal ételeik?
Otázka na to, zda mají halal jídla

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

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla
česky maďarsky
Mohu vidět menu, prosím? Kérhetnék egy étlapot?

Zeptání na menu

Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím. Elnézést, szeretnénk rendelni.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat

Co nám můžete doporučit? Mit ajánlana az étlapról?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
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Máte nějakou specialitu? Van valamilyen házi specialitásuk?

Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu

Máte nějakou místní specialitu? Van valamilyen helyi specialitásuk?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu

Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____? Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez tartalmaz
_______-t?

Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady

Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo
sacharidy?

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

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

Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle? Nem eszem ______-t. Van ebben ______?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny

Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím. Szeretnék rendelni egy _[étel]_
Objednání konkrétního pokrmu

Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím. Szeretnénk előételt is rendelni.
Objednání předkrmů

salát Saláta
pokrm

polévka Leves
pokrm

maso Hús
jídlo

vepřové Sertés
druh masa

hovězí Marha
druh masa
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kuřecí Csirke

druh masa

Chtěla bych maso mírně/středně/dobře
propečené.

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

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

mořské plody Tengeri ételek
jídlo

ryba Hal
jídlo

těstoviny Tészta
pokrm

sůl Só
 

pepř Bors
 

hořčice Mustár
 

kečup Ketchup
 

chleba Kenyér
 

máslo Vaj
 

Chtěl(a) bych dolít, prosím! Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
Otázka na doplnění pití
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Děkuji, to stačí. Köszönöm, ez elég.

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

Chtěli bychom si objednat desert, prosím. Szeretnénk desszertet rendelni.
Objednání dezertu

Chtěla bych si objednat ___, prosím. Szeretnék egy _______.
Objednání dezertu

zmrzlina Fagylalt
dezert

dort Torta / sütemény
dezert

čokoláda Csokoládé
dezert

sušenky Sütemények / teasütemények
dezert

Dobrou chuť! Jó étvágyat!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů
česky maďarsky
Chtěla bych _[nápoj]_, prosím. Kérnék egy _[ital]_-t.

Objednání nápojů

voda s bublinkami Ásványvíz
nápoj

voda bez bublinek Szénsavmentes víz
nápoj

pivo Sör
nápoj
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láhev vína Egy üveg bor

nápoj

káva Kávé
nápoj

čaj Tea
nápoj

Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji? Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení
česky maďarsky
Zaplatíme, prosím. Fizetni szeretnénk.

Používá se k vyjádření, že chcete platit

Chtěli bychom platit zvlášť. Külön szeretnénk fizetni
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť

Budu platit za všechno. Én fizetem az egészet.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu

Zvu tě na oběd/večeři. Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit

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

To jídlo bylo vynikající! Nagyon finom volt minden!
Kompliment ohledně jídla

Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající! Adja át a dicséretemet a szakácsnak!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti
česky maďarsky
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Moje jídlo je studené. Hideg az étel.

Stěžování si, že jídlo je příliš studené

Tohle není dodělané/pořádně uvařené. Nincs megfelelően megfőzve.
Čas vaření byl příliš krátký

Je to převařené. Túl van főzve.
Čas vaření byl příliš dlouhý.

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

Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.

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

Toto víno má pachuť korku. A bor dugóízű!
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku

Objednali jsme si před více než třiceti minutami. Több, mint fél órája rendeltünk.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo

Tento nápoj není studený. Ez az ital nem elég hideg.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)

Můj nápoj chutná divně. Fura íze van az italomnak.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje

Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu. Én jég nélkül kértem az italomat.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj

Jedno jídlo chybí. Még egy étel hiányzik.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní

Tohle není moc čisté. Ez koszos.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie
česky maďarsky
Je v tom ___? Van ______ ebben?

Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
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Můžete prosím připravit to jídlo bez ____? El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?

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.

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

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

ořechy/arašídy Dió / mogyoró
Alergie na jídlo

sezamová semínka/slunečnicová semínka Szezámmag / napraforgómag
Alergie na jídlo

vejce Tojás
Alergie na jídlo

mořské plody/ryba/mušle/krevety Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák
Alergie na jídlo

mouka/pšenice Liszt / búza
Alergie na jídlo

mléko/laktóza/mléčné výrobky Tej / laktóz / tejtermékek
Alergie na jídlo

lepek Glutén
Alergie na jídlo

sója Szója
Alergie na jídlo

luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
Alergie na jídlo

houby Gomba
Alergie na jídlo
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ovoce/kiwi/kokos Gyümölcs/kiwi/kókusz

Alergie na jídlo

pažitka/cibule/česnek Snidling/hagyma/fokhagyma
Alergie na jídlo

alkohol Alkohol
Alergie na jídlo
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