
Voyage
Sortir Manger

Sortir Manger - 
espéranto arabe
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de
personoj]_ ĉe _[tempo]_.

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.
Rezervi

Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu. طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
Peti por tablon

Ĉu vi akceptas kreditkartojn? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Peti se vi povas pagi kun kreditkartoj

Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon? هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Peti se ili havas vegetaran manĝaĵon

Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon? هل تقدمون طعاما حالل؟
Peti se ili havas koŝeras manĝaĵon

Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon? هل تقدمون الطعام الحالل؟
Peti se ili havas halalan manĝaĵon

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

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

Vi ŝatus rigardi sportojn dum aŭ post manĝado

Sortir Manger - 
espéranto arabe
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Peti la menuon

Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu. عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
Diri la kelnero, ke vi pretas ordigi
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Kion vi rekomendas sur la menuo? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Peti la kelneron ĉu li/ŝi povas rekomendi ion en la menuo

Ĉu estas specialaĵo de la restoracio? هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Peti, se la restoracio havas specialaĵon

Ĉu estas loka fako? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Peti, se la restoracio havas lokan specialaĵon sur la menuo

Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____? لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Informi ke vi havas alergion al specifaj ingrediencoj

Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ
karbonhidratojn?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

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

Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio? أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

Diri la kelneron, ke vi ne manĝas specifajn manĝaĵojn

Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu. أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
Ordoni certan pladon

Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu. نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
Ordoni aperitivojn

salaton السلطة
plado

supon الحساء
plado
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karnon اللحم

nutro

porkaĵon لحم الخنزير
tipo de karno

bovaĵon اللحم البقري
tipo de karno

kokidon الدجاج
tipo de karno

Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone
kuiritan.

أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

Diri la kelneron kiom vi ŝatas vian viandon

marmanĝaĵon طعام البحر
nutro

fiŝon السمك
nutro

pastaĵon المعكرونة
plado

salon ملح
 

pipron فلفل
 

mustardon الخردل
 

Page 3 22.05.2023



Voyage
Sortir Manger
keĉupon الكاتشب

 

panon الخبز
 

buteron الزبدة
 

Mi ŝatus replenigo, bonvolu! أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Peti replenigon

Dankon, tio sufiĉas. شكرا لك، هذا كاف.
Peti la kelneron halti servi manĝaĵon/plenigi glason

Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu. نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Peti deserton

Mi ŝatus havi ___, bonvolu. أود أن أطلب________ من فضلك.
Peti deserton

gelaton البوظة
deserto

kukon الكعكة
deserto

ĉokoladon شوكوال
deserto

keksojn الكعك
deserto
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Ĝuu vian manĝon! استمتع بوجبتك!

Deziri agrablan manĝon

Sortir Manger - 
espéranto arabe
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu. أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

Ordigi trinkaĵojn

karbonatan akvon مياه فوارة
trinkaĵo

akvon sen gaso مياه عادية
trinkaĵo

bieron جعة
trinkaĵo

botelon da vino زجاجة نبيذ
trinkaĵo

kafon قهوة
trinkaĵo

teon شاي
trinkaĵo

Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en
ĉi?

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Peti se ĝi enhavas alkoholo

Sortir Manger - 
espéranto arabe
Ni volus pagi, bonvolu. نرغب في الدفع من فضلك.

Diri ke vi volas pagi
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Ni ŝatus pagi aparte. نرغب في الدفع بشكل منفصل

Diri la kelneron, ke ĉiu persono pagos por sia propra manĝaĵo

Mi pagos ĉion. سأدفع مقابل كل شيء.
Diri la kelneron ke vi pagas por ĉiuj

Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo. سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
Inviti la alian personon al manĝo kaj pagi por ĝi

Konservu la moneton. احتفظ بالفكة.
Diri la kelneron, ke li povas teni la moneton, ke vi pagis kiel lia trinkmono

La manĝaĵo estis bongusta! الطعام كان لذيذا!
Komplimenti la manĝon

Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo! أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Komplimenti la manĝon

Sortir Manger - 
espéranto arabe
Mia manĝo estas malvarma. طعامي بارد.

Plendi ke la manĝo estas tro malvarma

Tiu ne estas konvene kuirita. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
Kuiradotempo estis tro mallonga

Tiu estas tro kuirita. لقد طهي أكثر من الالزم.
Kuiradotempo estis tro longa

Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___. لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Diri ke la plado servis ne estas la pladon, ke vi ordigitis
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Tiu vino estas korkita. هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Diri ke la vino estas korkita

Ni ordigis pli ol tridek minutoj. لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Plendi pri la atendanta tempo por la ordigita manĝaĵo

Tiu trinkaĵo estas varma. هذا الشراب ليس باردا.
Plendi pri la varma temperaturo de la trinkaĵo

Mia trinkaĵo gustumas strangan. مشروبي ذو طعم غريب.
Rimarki la neparan guston de via trinkaĵo

Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio. لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Rimarki ke vi havas trinkaĵon kun glacio

Unu pladon mankas. يوجد طبق مفقود.
Rimarki ke via ordo ne estas kompleta

Tiu ne estas pura. هذا ليس نظيفا.
Rimarki ke via plato/manĝilaro/glaso ne estas pura

Sortir Manger - 
espéranto arabe
Ĉu estas ___ en ĉi? هل يوجد _____ في هذا؟

Peti se certa plado enhavas ingrediencojn, ke vi ne povas manĝi

Ĉu vi povus prepari la pladon sen____? هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
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!

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Diri personojn, ke vi havas alergion kaj doni vin vian medicinon en krizo
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nuksoj/arakidoj الجوز/الفستق

Alergio al manĝaĵo

sezamosemoj/sunfloro بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Alergio al manĝaĵo

ovo البيض
Alergio al manĝaĵo

mariskoj/fiŝo/salikokoj طعام البحر/سمك/محار/قريدس
Alergio al manĝaĵo

faruno/greno الطحين/القمح
Alergio al manĝaĵo

lakto/laktozo/laktejo حليب/الكتوز/ألبان
Alergio al manĝaĵo

gluteno الجلوتين
Alergio al manĝaĵo

sojo الصويا
Alergio al manĝaĵo

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Alergio al manĝaĵo

fungoj الفطر
Alergio al manĝaĵo

fruktoj/kivo/kokoso الفواكه/الكيوي/جوز الهند
Alergio al manĝaĵo
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cebolletaoj/cepoj/ajlo الثوم المعمر/البص/اللثوم

Alergio al manĝaĵo

alkoholo الكحول
Alergio al manĝaĵo
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