
旅行
外食

外食 - 
エスペラント語 フインランド語
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de
personoj]_ ĉe _[tempo]_.

Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle.

Rezervi

Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu. Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos.
Peti por tablon

Ĉu vi akceptas kreditkartojn? Hyväksyttekö luottokortin?
Peti se vi povas pagi kun kreditkartoj

Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon? Onko teillä kasvisruokaa?
Peti se ili havas vegetaran manĝaĵon

Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon? Onko teillä kosher-ruokaa?
Peti se ili havas koŝeras manĝaĵon

Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon? Onko teillä halal-ruokaa?
Peti se ili havas halalan manĝaĵon

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

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä ___
pelin?

Vi ŝatus rigardi sportojn dum aŭ post manĝado

外食 - 
エスペラント語 フインランド語
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu? Voisinko nähdä ruokalistan?

Peti la menuon

Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu. Anteeksi, haluaisimme tilata.
Diri la kelnero, ke vi pretas ordigi

Kion vi rekomendas sur la menuo? Mitä suosittelet ruokalistalta?
Peti la kelneron ĉu li/ŝi povas rekomendi ion en la menuo
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Ĉu estas specialaĵo de la restoracio? Onko teillä talon erikoista?

Peti, se la restoracio havas specialaĵon

Ĉu estas loka fako? Onko teillä paikallista erikoisuutta?
Peti, se la restoracio havas lokan specialaĵon sur la menuo

Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____? Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___?
Informi ke vi havas alergion al specifaj ingrediencoj

Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ
karbonhidratojn?

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

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

Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio? En voi syödä ___. Onko tässä ___?
Diri la kelneron, ke vi ne manĝas specifajn manĝaĵojn

Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu. Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos.
Ordoni certan pladon

Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu. Haluaisimme tilata alkupaloja.
Ordoni aperitivojn

salaton salaatti
plado

supon keitto
plado

karnon liha
nutro

porkaĵon porsas
tipo de karno

bovaĵon nauta
tipo de karno
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kokidon kana

tipo de karno

Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone
kuiritan.

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä.

Diri la kelneron kiom vi ŝatas vian viandon

marmanĝaĵon merenelävät
nutro

fiŝon kala
nutro

pastaĵon pasta
plado

salon suola
 

pipron pippuri
 

mustardon sinappi
 

keĉupon ketsuppi
 

panon leipä
 

buteron voi
 

Mi ŝatus replenigo, bonvolu! Saisinko lisää juomaa, kiitos?
Peti replenigon
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Dankon, tio sufiĉas. Kiitos, se riittää

Peti la kelneron halti servi manĝaĵon/plenigi glason

Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu. Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos.
Peti deserton

Mi ŝatus havi ___, bonvolu. Haluaisin ___, kiitos.
Peti deserton

gelaton jäätelö
deserto

kukon kakku
deserto

ĉokoladon suklaa
deserto

keksojn keksejä
deserto

Ĝuu vian manĝon! Hyvää ruokahalua!
Deziri agrablan manĝon

外食 - 
エスペラント語 フインランド語
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu. Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos.

Ordigi trinkaĵojn

karbonatan akvon kivennäisvettä
trinkaĵo

akvon sen gaso lähdevettä
trinkaĵo

bieron oluen
trinkaĵo
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botelon da vino pullon viiniä

trinkaĵo

kafon kahvin
trinkaĵo

teon teen
trinkaĵo

Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en
ĉi?

En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia?

Peti se ĝi enhavas alkoholo

外食 - 
エスペラント語 フインランド語
Ni volus pagi, bonvolu. Saisimmeko laskun, kiitos?

Diri ke vi volas pagi

Ni ŝatus pagi aparte. Haluaisimme maksaa erikseen.
Diri la kelneron, ke ĉiu persono pagos por sia propra manĝaĵo

Mi pagos ĉion. Minä maksan koko laskun.
Diri la kelneron ke vi pagas por ĉiuj

Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo. Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen.
Inviti la alian personon al manĝo kaj pagi por ĝi

Konservu la moneton. Voit pitää vaihtorahat.
Diri la kelneron, ke li povas teni la moneton, ke vi pagis kiel lia trinkmono

La manĝaĵo estis bongusta! Ruoka oli herkullista!
Komplimenti la manĝon

Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo! Kiitokset kokille!
Komplimenti la manĝon

外食 - 
エスペラント語 フインランド語
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Mia manĝo estas malvarma. Ruokani on kylmää

Plendi ke la manĝo estas tro malvarma

Tiu ne estas konvene kuirita. Tämä ei ole kypsää.
Kuiradotempo estis tro mallonga

Tiu estas tro kuirita. Tämä on ylikypsää.
Kuiradotempo estis tro longa

Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___. En tilannut tätä, tilasin ___.
Diri ke la plado servis ne estas la pladon, ke vi ordigitis

Tiu vino estas korkita. Tämä viini on avattu aikaisemmin
Diri ke la vino estas korkita

Ni ordigis pli ol tridek minutoj. Tilasimme yli puoli tuntia sitten.
Plendi pri la atendanta tempo por la ordigita manĝaĵo

Tiu trinkaĵo estas varma. Juomani ei ole kylmä.
Plendi pri la varma temperaturo de la trinkaĵo

Mia trinkaĵo gustumas strangan. Juomani maistuu kummalliselta.
Rimarki la neparan guston de via trinkaĵo

Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio. Tilasin juomani ilman jäitä.
Rimarki ke vi havas trinkaĵon kun glacio

Unu pladon mankas. Yksi ruokalaji puuttuu.
Rimarki ke via ordo ne estas kompleta

Tiu ne estas pura. Tämä on likainen.
Rimarki ke via plato/manĝilaro/glaso ne estas pura

外食 - 
エスペラント語 フインランド語
Ĉu estas ___ en ĉi? Onko tässä ___?

Peti se certa plado enhavas ingrediencojn, ke vi ne povas manĝi
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Ĉu vi povus prepari la pladon sen____? Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___?

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!

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

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

nuksoj/arakidoj pähkinä / maapähkinä
Alergio al manĝaĵo

sezamosemoj/sunfloro seesaminsiemen / auringonkukansiemen
Alergio al manĝaĵo

ovo kananmuna
Alergio al manĝaĵo

mariskoj/fiŝo/salikokoj merenelävät / kala
Alergio al manĝaĵo

faruno/greno jauho / vehnä
Alergio al manĝaĵo

lakto/laktozo/laktejo maito / laktoosi /maitotuotteet
Alergio al manĝaĵo

gluteno gluteeni
Alergio al manĝaĵo

sojo soija
Alergio al manĝaĵo

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo palkokasvit / pavut / herneet / maissi
Alergio al manĝaĵo

fungoj sienet
Alergio al manĝaĵo
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fruktoj/kivo/kokoso hedelmät / kiivi /kookos

Alergio al manĝaĵo

cebolletaoj/cepoj/ajlo ruohosipuli / sipuli / valkosipuli
Alergio al manĝaĵo

alkoholo alkoholi
Alergio al manĝaĵo
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