
Cestování
Stravování

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

Aș dori să rezerv o masă pentru _[numărul de
persoane]_ la ora _[ora]_.

Používá se pro vytvoření rezervace.

Stůl pro _[počet osob]_, prosím. O masă pentru _[numărul de persoane]_, vă rog.
Používá se pro vyžádání stolu.

Přijímáte kreditní karty? Acceptați plăți cu cardul de credit?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou

Nabízíte také vegetariánské pokrmy? Aveți și meniu pentru vegetarieni?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla

Nabízíte košer pokrmy? Serviți mâncăruri cușer?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)

Nabízíte halal pokrmy? Serviți mâncăruri halal?
Otázka na to, zda mají halal jídla

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

Difuzați canale de sport? Am dori să urmărim meciul
___.

Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla
česky rumunsky
Mohu vidět menu, prosím? Pot să văd meniul, vă rog?

Zeptání na menu

Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím. Nu vă supărați, am dori să comandăm, vă rog.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat

Co nám můžete doporučit? Ce recomandați din meniu?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
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Máte nějakou specialitu? Aveți specialitatea casei?

Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu

Máte nějakou místní specialitu? Aveți o specialitate locală?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu

Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____? Sunt alergic la ___. Aceasta conține ___ ?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady

Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo
sacharidy?

Sunt diabetic. Acest fel conține zahăr sau glucide?

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

Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle? Nu mănânc ___. Acest fel de mâncare conține ___?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny

Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím. Aș dori să comand o/un _[fel de mâncare]_, vă rog.
Objednání konkrétního pokrmu

Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím. Am dori să comandăm aperitive, vă rugăm.
Objednání předkrmů

salát Salată
pokrm

polévka Supă
pokrm

maso Carne
jídlo

vepřové Carne de porc
druh masa

hovězí Carne de vită
druh masa
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kuřecí Carne de pui

druh masa

Chtěla bych maso mírně/středně/dobře
propečené.

Doresc ca friptura mea să fie în sânge/pătrunsă/bine
făcută.

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

mořské plody Fructe de mare
jídlo

ryba Pește
jídlo

těstoviny Paste
pokrm

sůl Sare
 

pepř Piper
 

hořčice Muștar
 

kečup Ketchup
 

chleba Pâine
 

máslo Unt
 

Chtěl(a) bych dolít, prosím! Încă unul/una, vă rog!
Otázka na doplnění pití
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Děkuji, to stačí. Ajunge, mulțumesc.

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

Chtěli bychom si objednat desert, prosím. Am dori să comandăm desertul, vă rugăm.
Objednání dezertu

Chtěla bych si objednat ___, prosím. Îmi aduceți ___, vă rog.
Objednání dezertu

zmrzlina Înghețată
dezert

dort Prăjitură
dezert

čokoláda Ciocolată
dezert

sušenky Fursecuri
dezert

Dobrou chuť! Poftă bună!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů
česky rumunsky
Chtěla bych _[nápoj]_, prosím. Aș dori un/o _[băutură]_, vă rog!

Objednání nápojů

voda s bublinkami O apă minerală.
nápoj

voda bez bublinek O apă plată.
nápoj

pivo O bere.
nápoj
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láhev vína O sticlă de vin.

nápoj

káva O cafea.
nápoj

čaj Un ceai.
nápoj

Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji? Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení
česky rumunsky
Zaplatíme, prosím. Am dori să achităm nota, vă rog.

Používá se k vyjádření, že chcete platit

Chtěli bychom platit zvlášť. Am dori să plătim separat.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť

Budu platit za všechno. Plătesc eu nota.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu

Zvu tě na oběd/večeři. Vă invit să luăm prânzul/cina împreună.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit

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

To jídlo bylo vynikající! Mâncarea a fost delicioasă!
Kompliment ohledně jídla

Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající! Transmiteți complimente bucătarului!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti
česky rumunsky
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Moje jídlo je studené. Mâncarea mea este rece.

Stěžování si, že jídlo je příliš studené

Tohle není dodělané/pořádně uvařené. Nu e gătit suficient.
Čas vaření byl příliš krátký

Je to převařené. Este arsă.
Čas vaření byl příliš dlouhý.

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

Nu am comandat asta, am comandat ___.

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

Toto víno má pachuť korku. Vinul acesta este răsuflat.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku

Objednali jsme si před více než třiceti minutami. Am comandat de mai bine de treizeci de minute.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo

Tento nápoj není studený. Această băutură nu este rece.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)

Můj nápoj chutná divně. Băutura mea are un gust ciudat.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje

Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu. Am comandat băutura fără gheață.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj

Jedno jídlo chybí. Lipsește o farfurie.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní

Tohle není moc čisté. Aceasta nu este curată.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie
česky rumunsky
Je v tom ___? Exista ___ în aceasta?

Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
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Můžete prosím připravit to jídlo bez ____? Puteți prepara acest fel fără ___ ?

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.

Sufăr de alergii. În cazul unei reacții, antidotul este în
buzunarul meu/geanta mea.

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

ořechy/arašídy nuci/alune
Alergie na jídlo

sezamová semínka/slunečnicová semínka semințe de susan/semințe de floarea soarelui
Alergie na jídlo

vejce Ou
Alergie na jídlo

mořské plody/ryba/mušle/krevety fructe de mare/pește/scoici/creveți
Alergie na jídlo

mouka/pšenice făină/grâu
Alergie na jídlo

mléko/laktóza/mléčné výrobky lapte/lactoză/produse lactate
Alergie na jídlo

lepek gluten
Alergie na jídlo

sója soia
Alergie na jídlo

luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Alergie na jídlo

houby ciuperci
Alergie na jídlo
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ovoce/kiwi/kokos fructe/kiwi/cocos

Alergie na jídlo

pažitka/cibule/česnek arpagic/ceapă/usturoi
Alergie na jídlo

alkohol alcool
Alergie na jídlo
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