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Eating Out - 
Arabic Polish

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

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba
osób]_ osób o _[godzina]_ .

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ Czy można płacić kartą kredytową?

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

Czy można tu oglądać transmisje sportowe?
Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة

Eating Out - 
Arabic Polish

هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ Czy mogę prosić o kartę (dań)?

طلب رؤية قائمة الطعام

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?

إخبار النادل أنك جاهز للطلب
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ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ Co by Pan(i) polecił(a)?

سؤال النادل إن كان يمكنه/يمكنها اقتراح أي شيء على القائمة

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera
____?

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub
węglowodany?

معرفة فيما إذا كان هناك طبق يحتوي على السكر او الكربوهيدرات ألنك مصاب بالسكري

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. Poproszę _[danie]_ .

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. Chcielibyśmy zamówić przystawki.

طلب المقبالت

السلطة sałat(k)a

طبق

الحساء zupa

طبق
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اللحم mięso

طعام

لحم الخنزير wieprzowina

نوع من اللحم

اللحم البقري wołowina

نوع من اللحم

الدجاج kurczak

نوع من اللحم

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

Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze
wysmażone.

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر owoce morza

طعام

السمك ryba

طعام

المعكرونة makarony

طبق

ملح sól

 

فلفل pieprz

 

الخردل musztarda
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الكاتشب ketchup

 

الخبز chleb

 

الزبدة masło

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! Poproszę o dolewkę!

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. Dziękuję, to wystarczy.

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

Chcielibyśmy zamówić deser.

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. Poproszę ___ .

طلب الحلوى

البوظة lody

حلوى

الكعكة ciasto

حلوى

شوكوال czekolada

حلوى

الكعك ciasteczka

حلوى

Page 4 22.05.2023



Travel
Eating Out

استمتع بوجبتك! Smacznego!

تمني تناول وجبة شهية

Eating Out - 
Arabic Polish

أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. Poproszę _[nazwa napoju]_ .

طلب المشروبات

مياه فوارة woda gazowana

مشروب

مياه عادية woda niegazowana

مشروب

جعة piwo

مشروب

زجاجة نبيذ butelka wina

مشروب

قهوة kawa

مشروب

شاي herbata

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?

السؤال عن محتوى الكحول

Eating Out - 
Arabic Polish
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نرغب في الدفع من فضلك. Czy możemy prosić o rachunek?

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل Chcielibyśmy zapłacić osobno.

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. Zapłacę cały rachunek.

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. Proszę zatrzymać resztę.

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! Jedzenie było przepyszne!

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

اإلثناء على الطعام

Eating Out - 
Arabic Polish

طعامي بارد. Moje jedzenie jest zimne.

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. To jest niedogotowane.

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. To jest rozgotowane.

وقت الطهو كان طويال جدا
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لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. To wino trąci korkiem.

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. Ten napój nie jest zimny.

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. Mój napój/drink dziwnie smakuje.

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده

يوجد طبق مفقود. Brakuje jednego dania.

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. To nie jest czyste.

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا

Eating Out - 
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هل يوجد _____ في هذا؟ Czy to danie zawiera ___ ?

السؤال إن كان هناك طبق ما يحتوي على مكونات تعاني من حساسية لها

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?

السؤال فيما إذا كان من الممكن إقصاء المكونات التي تتحسس منها عند تحضير الطبق
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لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل،
يرجى إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam
lekarstwo w torebce/kieszeni!

إعالم الناس بأن لديك حساسية ما وتطلب منهم إعطاءك دواءك في حال الطوارئ

الجوز/الفستق orzechy/orzechy ziemne

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس nasiona sezamu/pestki słonecznika

حساسية للطعام

البيض jajka

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس owoce morza/ryby/małże/krewetki

حساسية للطعام

الطحين/القمح mąka/pszenica

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان mleko/laktoza/produkty mleczne

حساسية للطعام

الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soja

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza

حساسية للطعام

الفطر grzyby

حساسية للطعام
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الفواكه/الكيوي/جوز الهند owoce/kiwi/kokos

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم szczypiorek/cebula/czosnek

حساسية للطعام

الكحول alkohol

حساسية للطعام
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