
 

Nazewnictwo używane w międzynarodowej gastronomii 
 

W RESTAURACJI / IM RESTAURANT 

  

 
 

 

Przyjmować zamówienie/Bestellungen erfragen 

 Słucham?  Bitte sehr? 

 Co podać?  Was darf es sein? 

 A Pan/i/Państwo? Czego Pan/i/Państwo  Und Sie bitte? Was möchten/wünschen Sie? 
sobie życzy/życzą? 

 Czy Pan/i/Państwo już coś wybrał/a/wybrali?  Haben Sie schon etwas ausgewählt? 

 Czy chce/chcą Pan/i/Państwo już złożyć zamówienie?  Möchten Sie schon bestellen? 

 Czy zdecydował/a/zdecydowali się Pan/i/Państwo?  Haben Sie sich schon entschieden? 

 Co mogę Panu/i/Państwu podać?  Was darf ich Ihnen bringen? 

Polecać danie lub napój Eine Speise oder ein Getränk empfehlen 

 Co by Pan/i/Państwo powiedział/a/powiedzieli na ...?  Wie wär’s mit ...? 

 ... jest/są dzisiaj szczególnie dobre/godne Der/die/das ... ist/sind heute besonders  

polecenia/wyśmienite! gut/zu empfehlen/ausgezeichnet! 

 Polecam Panu/i/Państwu ... Ich empfehle Ihnen ... 

 Proszę spróbować ...! Probieren Sie mal ...! 

 ... jest/są specjalnością naszej restauracji i klienci Der/die/das ... ist unsere Hausspezialität  
często o niego/o nią/o nie  pytają/życzą sobie … und die Gäste fragen oft nach ... / wünschen  
  sich ... 

 Czy próbował/a/próbowali/kosztował/a/kosztowali Haben Sie schon unseren/unsere/unser ...  
już Pan/i/Państwo naszego/naszej ... ? gekostet/probiert? 

 Może ...? Vielleicht ...? 

Odmawiać przyjęcia zamówienia Eine Bestellung zurückweisen 

 Przykro mi. Tut mir leid. 

 Nie mamy już ... Wir haben keinen/keine/kein ... mehr. 

 Żałuję, ale … Ich bedauere, aber … 

 ... podajemy tylko w południe/wieczorem/w niedziele. ... servieren wir nur mittags/abends/sonntags. 

Podać potrawę, napój   Eine Speise, ein Getrank bringen 

 Proszę, Pana/Pani/Państwa ...! So, hier ist Ihr / Ihre ...! 

 Proszę bardzo, ...! Smacznego! Bitte sehr, der/die/das ...! Guten Appetit! 

 Tak, troszkę długo to trwało! Przepraszamy Ja, es hat etwas länger gedauert! 

Pana/Panią/Państwa!  Entschuldigen Sie bitte! 

 Smacznego! Guten Appetit! 

 Dla kogo ...? Wer bekommt den/die/das ...? 

 Mają Państwo jeszcze jakieś życzenie? Haben Sie noch einen Wunsch? 

 



 

W RESTAURACJI / IN A RESTAURANT 

  

 
 

 

Przyjmować zamówienie / Taking an order 

 Dobry wieczór. Good evening. 

 W czym nogę pomóc? Can I help you?    /   How can I help you? 

 Czy maja państwo rezerwację? Do you have a reservation?  

 Oto menu. Here’s the menu. 

 Czego Pan/i/Państwo sobie życzy / życzą?  What would you like? 

 Czy Pan/i/Państwo już coś wybrał/a / wybrali?  Are you ready to order? 

 Czy chce / chcą Pan/i/Państwo już złożyć zamówienie?  Would you like to order? 

 Od czego chcą państwo zacząć? What would you like to start with? 

Polecać danie lub napój  Recommending dishes and drinks 

 Co by Pan/i/Państwo powiedział/a / powiedzieli na ...?  How about ...? 

 ...... jest /są dzisiaj szczególnie dobre / godne Today’s special is the.......................! 
polecenia / wyśmienite! 

 Co może pan polecić? What do you recommend?  What would you     
       recommend? 

 Polecam Panu/i/Państwu ... I would suggest ... 

 Proszę spróbować ...! You shoud try ...! 

 Czy próbował/a/próbowali / kosztował/a/kosztowali Have you ever tasted our....  
już Pan/i/Państwo naszego / naszej / 

 Może ...? How about .... ? 

Odmawiać przyjęcia zamówienia  Rejecting an order  

 Przykro mi. I’m really sorry 

 Nie mamy już ... We have no ............  
      We have just run out of.....  

 Żałuję, ale … I regret but .... 

 Osoby niepełnoletnie nie będą obsługiwane. Under 18’s will not be served. 

Podać potrawę, napój  Serving a meal, drink. 

 Proszę, Pana/Pani/Państwa ......! Smacznego! Here you are. Enjoy your meal. 

 Tak, troszkę długo to trwało! We are sorry for delay 

Przepraszamy Pana/Panią/Państwa! 

 Mają Państwo jeszcze jakieś życzenie? Anything else? 

 

 

 

 

 


