
Ταξίδι
Τρώγοντας έξω

Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο
eλληνικά Αγγλικά
Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για
_[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela
na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_
στις _[óra]_.)

I would like to book a table for _[number of people]_ at
_[time]_.

Για να κάνετε κράτηση

Ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_,
παρακαλώ. (Éna trapézi ya _[arithmós
atómon]_, parakaló.)

A table for _[number of people]_, please.

Για να ζητήσετε τραπέζι

Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα;
(Boró na pliróso me pistotikí kárta?)

Do you accept credit cards?

Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα

Προσφέρετε φαγητό για χορτοφάγους;
(Prosférete fagitó ya hortofágus?)

Do you offer vegetarian food?

Για να ρωτήσετε αν προσφέρουν φαγητό για χορτοφάγους

Προσφέρετε φαγητό κόσερ; (Prosférete fagitó
kóser?)

Do you offer kosher food?

Για να ρωτήσετε αν προσφέρουν φαγητό κόσερ

Προσφέρετε φαγητό χαλάλ; (Prosférete fagitó
xalál?)

Do you offer halal food?

Για να ρωτήσετε αν προσφέρουν φαγητό χαλάλ

Δείχνετε σπορτ; Θα θέλαμε να
παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ____. (Díhnete
sport? Tha thélame na parakoluthísume to
pehnídi ____.)

Do you show sports? We would like to watch the ___
game.

Για να ρωτήσετε αν δείχνουν σπορτ

Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού
eλληνικά Αγγλικά
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Ταξίδι
Τρώγοντας έξω
Μπορώ να δω το μενού, παρακαλώ; (Boró na
do to menú parakaló?)

May I see the menu, please?

Για να ζητήσετε το μενού

Με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να
παραγγείλουμε, παρακαλώ. (Me sighoríte. Tha
thélame na paragkílume, parakaló.)

Excuse me. We would like to order, please.

Για να ενημερώσετε το γκαρσόνι ότι είσαστε έτοιμοι να παραγγείλετε

Τι προτείνετε από το μενού; (Ti protínete apó
to menú?)

What can you recommend on the menu?

Για να ρωτήσετε το γκαρσόνι αν μπορεί να προτείνει κάτι από το μενού

Τι είναι η σπεσιαλιτέ του εστιατορίου; (Ti íne i
spesialité tu estiatoríu?)

Is there a house specialty?

Για να ρωτήσετε αν το εστιατόριο έχει σπεσιαλιτέ

Προσφέρετε κάποια τοπική σπεσιαλιτέ;
(Prosférete kápya topikí spesialité?)

Is there a local specialty?

Για να ρωτήσετε αν το εστιατόριο έχει κάποια τοπική σπεσιαλιτέ στο μενού

Έχω αλεργία στο ____. Περιέχει ____; (Ého
alergía sto ____. Periéhi ____?)

I am allergic to ____. Does this contain ____?

Για να εξηγήσετε ότι έχετε αλλεργία σε συγκεκριμένα τρόφιμα

Έχω διαβήτη. Περιέχει ζάχαρη ή
υδρογονάνθρακες; (Ého diavíti. Periéhi záhari í
idrogonánthrakes?)

I have diabetes. Does this contain sugar or
carbohydrates?

Για να ρωτήσετε αν κάτι περιέχει ζάχαρη ή υδρογονάνθρακες που μπορούν να επηρεάσουν τον διαβήτη
σας

Δεν τρώω ___. Υπάρχει ___ σε αυτό το πιάτο;
(Den tróo ___. Ypárhi ___ se aftó to pyáto?)

I don't eat ____. Is there ___ in this?

Για να εξηγήσετε ότι αποφεύγετε συγκεκριμένα τρόφιμα

Θα ήθελα να παραγγείλω _[πιάτο]_,
παρακαλώ. (Tha íthela na paraggílo _[pyáto]_,
parakaló.)

I would like to order _[dish]_, please.

Παραγγελία ορισμένου πιάτου
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Ταξίδι
Τρώγοντας έξω
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε ορεκτικά,
παρακαλώ. (Tha thélame na paraggílume
orektiká, parakaló.)

We would like to order appetizers, please.

Παραγγελία ορεκτικών

σαλάτα (saláta) salad
πιάτο

σούπα (súpa) soup
πιάτο

κρέας (kréas) meat
πιάτο

χοιρινό (hirinó) pork
τύπος κρέατος

βοδινό (vodinó) beef
τύπος κρέατος

κοτόπουλο (kotópulo) chicken
τύπος κρέατος

Θα ήθελα το κρέας μου
κόκκινο/αιμάσσον/καλοψημένο; (Tha íthela to
kréas mu kókkino/emassón/kalopsiméno?)

I would like my meat rare/medium/well done.

Για να εξηγήσετε στο γκαρσόνι πως θέλετε το κρέας σας

θαλασσινά (thalassiná) seafood
φαγητό

ψάρι (psári) fish
φαγητό

μακαρόνια (makarónya) pasta
πιάτο

αλάτι (aláti) salt
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Ταξίδι
Τρώγοντας έξω
πιπέρι (pipéri) pepper

 

μουστάρδα (mustárda) mustard
 

κέτσαπ (kétsap) ketchup
 

ψωμί (psomí) bread
 

βούτυρο (vútiro) butter
 

Θα ήθελα ένα ακόμη, παρακαλώ! (Tha íthela
éna akómi, parakaló!)

I would like a refill, please!

Για να ζητήσετε παραπάνω φαγητό ή ποτό

Σας ευχαριστώ, αυτό είναι αρκετό. (Sas
efharistó. aftó íne arketó.)

Thank you, that's enough.

Για να ζητήσετε από τον σερβιτόρο να σταματήσει να σερβίρει φαγητό/ποτό

Θα θέλαμε να παραγγείλουμε επιδόρπιο,
παρακαλώ. (Tha thélame na paragkílume
epidórpio, parakaló.)

We would like to order some dessert, please.

Για να παραγγείλετε επιδόρπιο

Θα ήθελα ___, παρακαλώ. (Tha íthela ___,
parakaló.)

I would like to have ___, please.

Για να παραγγείλετε επιδόρπιο

παγωτό (pagotó) ice cream
επιδόρπιο

κέικ (kéik) cake
επιδόρπιο
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Ταξίδι
Τρώγοντας έξω
σοκολάτα (sokoláta) chocolate

επιδόρπιο

μπισκότα (biskóta) cookies
επιδόρπιο

Καλή όρεξη (Kalí órexi!) Enjoy your meal!
Για να ευχηθείτε καλή όρεξη

Τρώγοντας έξω - Παραγγελία ποτών
eλληνικά Αγγλικά
Θα ήθελα ένα/μια _[ποτό]_, παρακαλώ. (Tha
íthela éna/mya _[potó]_, parakaló.)

I would like to have _[beverage]_, please.

Για να παραγγείλετε ποτά

μεταλλικό νερό (metallikó neró) a sparkling water
ποτό

νερό (neró) a still water
ποτό

μια μπίρα (mya bíra) a beer
ποτό

ένα μπουκάλι κρασί (éna bukáli krasí) a bottle of wine
ποτό

ένα καφέ (éna kafé) a coffee
ποτό

ένα τσάι (éna tsái) a tea
ποτό

Δεν πίνω αλκοόλ. Έχει αλκοόλ αυτό το ποτό;
(Den píno alkoól. Éhi alkoól aftó to potó?)

I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?

Ερώτηση σχετικά με την περιεκτικότητα ενός ποτού σε οινόπνευμα

Τρώγοντας έξω - Πληρωμή
eλληνικά Αγγλικά
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Ταξίδι
Τρώγοντας έξω
Θα θέλαμε να πληρώσουμε, παρακαλώ. (Tha
thélame na plirósume parakaló.)

We would like to pay, please.

Για να πείτε ότι θέλετε να πληρώσετε

Θα θέλαμε να πληρώσουμε ξεχωριστά. (Tha
thélame na plirósume xehoristá.)

We would like to pay separately.

Για να πληροφορήσετε το γκαρσόνι ότι το κάθε άτομο θα πληρώσει ξεχωριστά

Θα πληρώσω για όλους. (Tha pliróso ya ólus) I will pay for everything.
Για να πληροφορήσετε το γκαρσόνι ότι θα πληρώσετε για όλους

Σε προσκαλώ για γεύμα/δείπνο. (Se proskaló
ya gévma/dípno.)

I am treating you to lunch/dinner.

Πρόσκληση για φαγητό και θα πληρώσετε εσείς

Κρατήστε τα ρέστα. (Kratíste ta résta.) Keep the change.
Για να πληροφορήσετε το γκαρσόνι ότι μπορεί να κρατήσει τα ρέστα

Το φαγητό ήταν νόστιμο! (To fagitó ítan
nóstimo!)

The food was delicious!

κομπλιμέντο για το φαγητό

Δώστε συγχαρητήρια στον σεφ! (Dóste
sigharitírya ston sef!)

Give my compliments to the chef!

κομπλιμέντο για το φαγητό

Τρώγοντας έξω - Παράπονα
eλληνικά Αγγλικά
Το φαγητό μου είναι κρύο. (To fagitó mu íne
krío.)

My food is cold.

Παράπονο ότι το φαγητό είναι κρύο

Αυτό δεν είναι μαγειρεμένο σωστά. (Aftó den
íne magireméno sostá.)

This is not properly cooked.

Παράπονο ότι το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί σωστά

Αυτό είναι παραμαγειρεμένο. (Aftó íne
paramayireméno.)

This is overcooked.

Παράπονο ότι το φαγητό έχει μαγειρευτεί υπερβολικά
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Τρώγοντας έξω
Δεν το παράγγειλα αυτό, εγώ
παράγγειλα____. (Den to parágkila aftó, egó
parágkila___.)

I did not order this, I ordered ___.

Εξήγηση ότι αυτό δεν είναι το φαγητό που είχατε παραγγείλει

Αυτό το κρασί είναι χαλασμένο. (Aftó to krasí
íne halasméno.)

This wine has corked.

Παράπονο ότι το κρασί είναι χαλασμένο λόγω μόλυνσης φελλού

Παραγγείλαμε έχει και μισή ώρα.
(Paragkílame éhi ke misí óra.)

We ordered more than thirty minutes ago.

Παράπονο για το ότι το φαγητό αργεί να έρθει

Αυτό το ποτό δεν είναι κρύο. (Aftó to potó den
íne krío.)

This drink is not cold.

Παράπονο ότι το ποτό δεν είναι κρύο

Το ποτό μου έχει παράξενη γεύση. (To potó
mu éhi paráxeni géfsi.)

My drink tastes strange.

Για να εκφράσετε ότι το ποτό σας έχει παράξενη γεύση

Παράγγειλα το ποτό μου χωρίς πάγο.
(Parágkila to potó mu horís págo.)

I ordered my drink without ice.

Παράπονο ότι το ποτό σας έχει πάγο ενώ το παραγγείλατε χωρίς

Λείπει ένα πιάτο. (Lípi éna pyáto.) There's one dish missing.
Εξήγηση ότι δεν έχουν ολοκληρώσει την παραγγελία σας

Αυτό δεν είναι καθαρό. (Aftó den íne katharó) This is not clean.
Παρατήρηση ότι το πιάτο/μαχαιροπίρουνο/ποτήρι σας δεν είναι καθαρό

Τρώγοντας έξω - Αλλεργίες
eλληνικά Αγγλικά
Έχει___; (Éhi___?) Is/are there___in this?

Ερώτηση αν ένα συγκεκριμένο πιάτο περιέχει συστατικά στα οποία είστε αλλεργικοί

Μπορείτε να ετοιμάσετε το πιάτο χωρίς ____;
(Boríte na etimásete to pyáto horís ____?)

Could you please prepare the dish without ____?

Παράκληση για να μην χρησιμοποιηθούν ορισμένα συστατικά στα οποία είστε αλεργικοί
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Ταξίδι
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Έχω αλλεργίες. Αν υπάρξει αντίδραση,
παρακαλώ βρείτε τα φάρμακα μου στην
τσάντα/τσέπη μου! (Ého alergíes. An ipárxi
antídrasi, parakaló vríte ta fármaka mu stin
tsánta/tsépi mu!)

I have allergies. If I get a reaction, please find medicine
in my bag/pocket!

Ενημέρωση ότι έχετε αλλεργίες ώστε να σας δώσουν τα φάρμακα σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

ξηροί καρποί/φιστίκια (xirí karpí/fistíkya) nuts/peanuts
Τροφική αλλεργία

σησάμι/πασατέμπο (sisámi/pasatémpo) sesame seeds/sunflower seeds
Τροφική αλλεργία

αυγό (afgó) egg
Τροφική αλλεργία

θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες
(thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)

seafood/fish/shellfish/shrimps

Τροφική αλλεργία

αλεύρι/σιτάρι (alévri/sitári) flour/wheat
Τροφική αλλεργία

γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά
(gála/laktózi/galaktokomiká)

milk/lactose/dairy

Τροφική αλλεργία

γλουτένη (gluténi) gluten
Τροφική αλλεργία

σόγια (sóya) soy
Τροφική αλλεργία

ψυχανθή/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι
(psihánthi/fasólya/arakás/kalampóki)

leguminous plants/beans/peas/corn

Τροφική αλλεργία

μανιτάρια (manitária) mushrooms
Τροφική αλλεργία
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φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα
(frúto/aktinídio/karída)

fruit/kiwi/coconut

Τροφική αλλεργία

σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδο
(schinópraso/kremídya/skórdo)

chives/onions/garlic

Τροφική αλλεργία

αλκοόλ (alkoól) alcohol
Τροφική αλλεργία
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