
旅行
外食

外食 - 
エスペラント語 ハンガリー語
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de
personoj]_ ĉe _[tempo]_.

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

Rezervi

Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu. Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.
Peti por tablon

Ĉu vi akceptas kreditkartojn? Lehet kártyával fizetni?
Peti se vi povas pagi kun kreditkartoj

Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon? Vannak vegetáriánus ételeik?
Peti se ili havas vegetaran manĝaĵon

Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon? Vannak kóser ételeik?
Peti se ili havas koŝeras manĝaĵon

Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon? Vannak halal ételeik?
Peti se ili havas halalan manĝaĵon

Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la
matĉon de ____.

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

Vi ŝatus rigardi sportojn dum aŭ post manĝado

外食 - 
エスペラント語 ハンガリー語
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu? Kérhetnék egy étlapot?

Peti la menuon

Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu. Elnézést, szeretnénk rendelni.
Diri la kelnero, ke vi pretas ordigi

Kion vi rekomendas sur la menuo? Mit ajánlana az étlapról?
Peti la kelneron ĉu li/ŝi povas rekomendi ion en la menuo
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Ĉu estas specialaĵo de la restoracio? Van valamilyen házi specialitásuk?

Peti, se la restoracio havas specialaĵon

Ĉu estas loka fako? Van valamilyen helyi specialitásuk?
Peti, se la restoracio havas lokan specialaĵon sur la menuo

Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____? Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez tartalmaz
_______-t?

Informi ke vi havas alergion al specifaj ingrediencoj

Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ
karbonhidratojn?

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

Elŝeligi, se io enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn ĉar vi havas diabeton

Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio? Nem eszem ______-t. Van ebben ______?
Diri la kelneron, ke vi ne manĝas specifajn manĝaĵojn

Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu. Szeretnék rendelni egy _[étel]_
Ordoni certan pladon

Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu. Szeretnénk előételt is rendelni.
Ordoni aperitivojn

salaton Saláta
plado

supon Leves
plado

karnon Hús
nutro

porkaĵon Sertés
tipo de karno

bovaĵon Marha
tipo de karno
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kokidon Csirke

tipo de karno

Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone
kuiritan.

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

Diri la kelneron kiom vi ŝatas vian viandon

marmanĝaĵon Tengeri ételek
nutro

fiŝon Hal
nutro

pastaĵon Tészta
plado

salon Só
 

pipron Bors
 

mustardon Mustár
 

keĉupon Ketchup
 

panon Kenyér
 

buteron Vaj
 

Mi ŝatus replenigo, bonvolu! Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
Peti replenigon
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Dankon, tio sufiĉas. Köszönöm, ez elég.

Peti la kelneron halti servi manĝaĵon/plenigi glason

Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu. Szeretnénk desszertet rendelni.
Peti deserton

Mi ŝatus havi ___, bonvolu. Szeretnék egy _______.
Peti deserton

gelaton Fagylalt
deserto

kukon Torta / sütemény
deserto

ĉokoladon Csokoládé
deserto

keksojn Sütemények / teasütemények
deserto

Ĝuu vian manĝon! Jó étvágyat!
Deziri agrablan manĝon

外食 - 
エスペラント語 ハンガリー語
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu. Kérnék egy _[ital]_-t.

Ordigi trinkaĵojn

karbonatan akvon Ásványvíz
trinkaĵo

akvon sen gaso Szénsavmentes víz
trinkaĵo

bieron Sör
trinkaĵo
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botelon da vino Egy üveg bor

trinkaĵo

kafon Kávé
trinkaĵo

teon Tea
trinkaĵo

Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en
ĉi?

Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?

Peti se ĝi enhavas alkoholo

外食 - 
エスペラント語 ハンガリー語
Ni volus pagi, bonvolu. Fizetni szeretnénk.

Diri ke vi volas pagi

Ni ŝatus pagi aparte. Külön szeretnénk fizetni
Diri la kelneron, ke ĉiu persono pagos por sia propra manĝaĵo

Mi pagos ĉion. Én fizetem az egészet.
Diri la kelneron ke vi pagas por ĉiuj

Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo. Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
Inviti la alian personon al manĝo kaj pagi por ĝi

Konservu la moneton. Tartsa meg a visszajárót.
Diri la kelneron, ke li povas teni la moneton, ke vi pagis kiel lia trinkmono

La manĝaĵo estis bongusta! Nagyon finom volt minden!
Komplimenti la manĝon

Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo! Adja át a dicséretemet a szakácsnak!
Komplimenti la manĝon

外食 - 
エスペラント語 ハンガリー語
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Mia manĝo estas malvarma. Hideg az étel.

Plendi ke la manĝo estas tro malvarma

Tiu ne estas konvene kuirita. Nincs megfelelően megfőzve.
Kuiradotempo estis tro mallonga

Tiu estas tro kuirita. Túl van főzve.
Kuiradotempo estis tro longa

Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___. Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.
Diri ke la plado servis ne estas la pladon, ke vi ordigitis

Tiu vino estas korkita. A bor dugóízű!
Diri ke la vino estas korkita

Ni ordigis pli ol tridek minutoj. Több, mint fél órája rendeltünk.
Plendi pri la atendanta tempo por la ordigita manĝaĵo

Tiu trinkaĵo estas varma. Ez az ital nem elég hideg.
Plendi pri la varma temperaturo de la trinkaĵo

Mia trinkaĵo gustumas strangan. Fura íze van az italomnak.
Rimarki la neparan guston de via trinkaĵo

Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio. Én jég nélkül kértem az italomat.
Rimarki ke vi havas trinkaĵon kun glacio

Unu pladon mankas. Még egy étel hiányzik.
Rimarki ke via ordo ne estas kompleta

Tiu ne estas pura. Ez koszos.
Rimarki ke via plato/manĝilaro/glaso ne estas pura

外食 - 
エスペラント語 ハンガリー語
Ĉu estas ___ en ĉi? Van ______ ebben?

Peti se certa plado enhavas ingrediencojn, ke vi ne povas manĝi
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Ĉu vi povus prepari la pladon sen____? El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?

Peti ĉu la ingrediencoj, ke vi ne povas manĝi, esti ekskludita de la plado

Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la
kuracilo estas en mia sako/poŝo!

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

Diri personojn, ke vi havas alergion kaj doni vin vian medicinon en krizo

nuksoj/arakidoj Dió / mogyoró
Alergio al manĝaĵo

sezamosemoj/sunfloro Szezámmag / napraforgómag
Alergio al manĝaĵo

ovo Tojás
Alergio al manĝaĵo

mariskoj/fiŝo/salikokoj Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák
Alergio al manĝaĵo

faruno/greno Liszt / búza
Alergio al manĝaĵo

lakto/laktozo/laktejo Tej / laktóz / tejtermékek
Alergio al manĝaĵo

gluteno Glutén
Alergio al manĝaĵo

sojo Szója
Alergio al manĝaĵo

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
Alergio al manĝaĵo

fungoj Gomba
Alergio al manĝaĵo
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fruktoj/kivo/kokoso Gyümölcs/kiwi/kókusz

Alergio al manĝaĵo

cebolletaoj/cepoj/ajlo Snidling/hagyma/fokhagyma
Alergio al manĝaĵo

alkoholo Alkohol
Alergio al manĝaĵo
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