
 
 

Restaurant (restaurace) 

Slovíčka a nejčastější anglické fráze, která využijete při návštěvě restaurace. Zjistěte, jak si zarezervovat stůl, jak 

si objednat, stěžovat, pochválit jídlo, či požádat o účet. Nejzákladnější konverzace o jídle.  

to order  objednat si  mashed potatoes  bramborová kaše 

 to pay  zaplatit  smoked fish  uzená ryba 

 drink  pití  cod  treska 

 food  jídlo  chips, French fries  hranolky 

 three course meal  tříchodové menu  tablecloth  ubrus 

 wine  víno  napkin  ubrousek 

 beer  pivo  fork  vidlička 

 beverages  nápoje  knife  nůž 

 lemonade  limonáda  spoon  lžíce 

 still water  voda bez bublinek  plate  talíř 

 sparkling water   voda s bublinkami  glass  sklenička 

 get a bill  dostat účet  cup  hrneček 

 vegetarian  vegetarián  bowl  miska 

 beef  hovězí  waiter  číšník 

 pork  vepřové  waitress  servírka 

 chicken  kuře  chef  kuchař 

 meat  maso  call the waiter  zavolat číšníka 

 seafood  dary moře  order a meal  objednat si jídlo 

 rice  rýže  pay the bill  zaplatit účet 

 potato salad  bramborový salát  leave a tip  nechat spropitné 

 vegetable  zelenina  cancel the order  zrušit objednávku 

 pasta  těstoviny  pay separately  zaplatit zvlášť 

 mince  mleté maso  book a table  zamluvit si stůl 

 cheese cake  sladký sýrový koláč  have another one  dát si ještě jeden 

 trimming  obloha  complain  stěžovat si 

 mustard  hořčice  spicy  kořeněné 

 sausage  párek  delicious  výtečné 

 hot sauce  pálivá omáčka  garlic  česnek 

 mild sauce  jemná omáčka  onion  cibule 

 rolls  pečivo  tomato  rajské jablko 

 starter, appetizer  předkrm  salt, salty  sůl, slaný 

 bread and butter  chléb s máslem  taste  ochutnat, chutnat 

 

 



  

Příklady použití a fráze: 

Do you have a reservation? Máte rezervaci? 

We have a reservation for 2 people. Máme rezervaci pro dva lidi. 

I have booked a table in the name of Novak.     Zarezervoval jsem stůl na jméno Novák. 

Do you have any free tables? Máte nějaké volné stoly? 

    

Excuse me! Promiňte! (upoutání pozornosti číšníka) 

Would you like to order? Chcete si objednat? 

Can I get you something to drink? Mohu vám přinést něco k pití? 

What are you going to have? Co si dáte? 

Are you ready to order? Máte vybráno? 

I haven´t decided yet. Ještě jsem si nevybral (nerozhodl). 

What would you recommend to us? Co byste nám doporučil? 

I can warmly recommend it. Mohu vám to vřele doporučit. 

I would like a bottle of wine, please. Chtěl bych láhev vína prosím. 

I´ll have the chicken breast. Dám si to kuřecí prso. 

Do you have any desserts? Máte nějaké zákusky? 

Could I have a glass of sparkling water? Mohl bych dostat sklenku perlivé vody?      

I am allergic to peanuts. Jsem alergický na arašídy. 

    

Enjoy your meal! Dobrou chuť! 

Cheers! Na zdraví! 

Can you pass me the salt please? Můžete mi prosím podat sůl? 

How does it taste?  Jak to chutná? 

Could I have another glass, please? Mohl bych dostat další sklenici prosím? 

Is everything alright (with your meal)? Je všechno v pořádku? 

It´s absolutely delicious. Je to naprosto výtečné. :)) 

It´s a bit too spicy. Je to trochu moc kořeněné.  :( 

It´s too salty. Je to přesolené. 



 

This meal is cold.  

 

Toto jídlo je studené. 

This isn´t what I have ordered. Toto není to, co jsem si objednal. 

How long will it take? Jak dlouho to bude trvat? 

This steak is overcooked. Ten steak je příliš propečený.  

    

Do you have any desserts? Máte nějaké zákusky? 

Would you like coffee? Dáte si kávu? 

Would you like anything else? Přejete si ještě něco? 

Could you bring me the bill please? Mohl byste mi přinést účet prosím? 

Can we pay seperately? Můžeme platit zvlášť? 

Tips included. Spropitné je zahrnuto v ceně. 

Can I pay by card? Mohu platit kartou? 

I will pay in cash. Zaplatím hotově. 
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