
REZERWOWANIE STOLIKA 

Do you have any free tables?  - Czy mają państwo jakieś wolne stoliki?                                                                        

A table for two/ three/ four, please - Poproszę stolik dla dwojga/trojga/czworga 

I'd like to make a reservation  - Chciałbym dokonać rezerwacji 

I'd like to book a table, please  - Chciałbym zamówić stolik 

When for?    - Na którą? 

For how many people?   - Na ile osób? 

Podczas posiłku 

Enjoy your meal!   - Smacznego  

Bon appétit!    - Smacznego 

Would you like to taste the wine? - Czy chciałby Pan spróbować wina? 

Could we have …?   - Czy mogę prosić  o …? 

another bottle of wine   - jeszcze jedną butelkę wina 

some more bread   - trochę więcej chleba 

some more milk   - trochę więcej mleka 

a jug of tap water   - dzbanek wody z kranu 

Would you like any coffee or dessert? - Czy życzy sobie Pan kawę albo deser? 

Do you have any desserts?  - Czy mają Państwo desery? 

Thanks, that was delicious  - Dziękuję, to było pyszne 



Zamawianie posiłku 

Could I see the menu, please?  - Czy mogę prosić o menu? 

Could I see the wine list, please? - Czy mogę prosić o kartę win? 

Can I get you any drinks?  - Czy podać jakieś napoje? 

Are you ready to order?  - Czy mogę przyjąc zamówienie? 

Do you have any specials?  - Czy macie Państwo jakieś danie dnia? 

What's the soup of the day?  - Jaka jest zupa dnia? 

What do you recommend?  - Co pan poleca? 

What's this dish?   - Co to za danie? 

I'm on a diet    - jestem na diecie 

I'm a vegetarian   - Jestem wegetarianinem 

I'll have the …    - Poproszę o … 

chicken breast    - pierś z kurczaka 

roast beef    - pieczeń wołową 

pasta     - makaron 

I'll take this    - poproszę to 

For my starter I'll have the soup, and for my main course the steak – Jako przystawke poproszę zupę,  
a jako danie główne stek 

Is that all?    - Czy to wszytsko? 

Nothing else, thank you   - Nie, dziękuję to wszytsko 



The bill, please    - Poproszę o rachunek 

Can I pay by card?   - Czy mogę zapłacić kartą? 

 

 

 

 

 

 


