
Viajar
Comendo fora

Comendo fora - Na entrada
português espanhol
Eu gostaria de reservar uma mesa para
_[número de pessoas]_ às _[hora]_.

Me gustaría reservar una mesa para _[número de
personas]_ a las _[hora]_.

Fazendo uma reserva

Uma mesa para _[número de pessoas]_, por
favor.

Una mesa para _[número de personas]_, por favor.

Pedido por uma mesa

Você aceita cartão de crédito? ¿Aceptan tarjetas de crédito?
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito

Você serve comida vegetariana? ¿Tienen comida vegetariana?
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos

Você serve comida koscher? ¿Tienen platillos kosher?
Perguntando se o restaurante possui comida koscher

Você serve comida halal? ¿Tienen alimentos halal?
Perguntando se o restaurante possui comida halal

Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de
assistir ao jogo ___.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido
_______.

Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido
português espanhol
Posso ver o cardápio, por favor? ¿Puedo ver el menú?

Pedindo para ver o cardápio

Com licença. Nós gostaríamos de fazer o
pedido por favor.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.

Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido

O que você recomenda do cardápio? ¿Qué nos puede recomendar?
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
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Qual é a especilidade da casa? ¿Cuál es la especialidad de la casa?

Perguntando se o restaurante possui algum prato especial

Qual é o prato típico da região? ¿Tienen alguna especialidad local?
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região

Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém
____?

Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene
_________?

Informando que você é alérgico a ingredientes específicos

Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar
ou carboidratos?

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos

Eu não como ___. Esse prato contém ___? No como________. ¿Este platillo contiene algo de
__________?

Informando ao graçom que você não come determinados alimentos

Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor. Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
Pedindo uma entrada

Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por
favor.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.

Pedindo uma entrada

salada ensalada
prato

sopa sopa
prato

carne carne
comida

porco carne de cerdo
tipo de carne

carne de boi carne de res
tipo de carne

Página 2 23.05.2023



Viajar
Comendo fora
galinha/frango pollo

tipo de carne

Eu gostaria da minha carne mal passada/no
ponto/bem passada.

Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida

Informando ao garçom como você deseja sua carne

frutos do mar mariscos
comida

peixe pescado
comida

massa pasta
prato

sal sal
 

pimenta pimienta
 

mostarda mostaza
 

ketchup catsup
 

pão pan
 

manteiga mantequilla
 

Eu gostaria de um refil, por favor! ¡Quisiera una más por favor!
Pedindo por um refil
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Obrigado, isso é suficiente. Es suficiente, gracias.

Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo

Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor. Nos gustaría ordenar un postre.
Informando que você deseja pedir sobremesa

Eu gostaria de um/uma ___, por favor. Quisiera un/una ___, por favor.
Pedindo sobremesa

um sorvete helado
sobremesa

um bolo pastel/torta
sobremesa

um chocolate chocolate
sobremesa

biscoitos galletas
sobremesa

Bom apetite! ¡Provecho!
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas
português espanhol
Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por
favor.

Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.

bebidas

água com gás agua mineral
bebidas

água sem gás agua simple
bebidas

uma cerveja una cerveza
bebidas
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uma garrafa de vinho una botella de vino

bebidas

um café un café
bebidas

um chá un té
bebidas

Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida? No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando
português espanhol
Nós gostaríamos de pagar, por favor. Nos gustaría pagar la cuenta.

Comunicando que você deseja pagar

Nós gostaríamos de dividir a conta. Nos gustaría dividir la cuenta.
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente

Eu pagarei tudo. Yo pago todo.
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa

Estou te convidando para almoçar/jantar. Te invito a comer/cenar.
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição

Pode ficar com o troco. Quédese con el cambio.
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta

A comida estava deliciosa! ¡La comida estuvo deliciosa!
Parabenizando pela comida

Meus cumprimentos ao chef! ¡Mis felicitaciones al chef!
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações
português espanhol
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Minha comida está fria. Mi comida está fría.

Reclamando que a comida não está quente o suficiente

Isto não está bem cozido. Esto no está bien cocido.
O tempo de cozimento não foi suficiente

Isto está cozido demais. Esto está demasiado cocido/a.
O tempo de cozimento foi demasiado

Eu não pedi isso, eu pedi ___. Yo no ordené esto, yo pedí____.
Observando que o prato servido não é o que você pediu

Tem pedaços de rolha nesse vinho. Éste vino ya ha sido descorchado.
Mencionando que o vinho não está bom

Nós pedimos há mais de 30 minutos. Ordenamos hace más de media hora.
Reclamando do tempo de espera pela comida

Esta bebida não está gelada o suficiente. La bebida no está fría.
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente

Minha bebida está com um gosto estranho. Mi bebida sabe raro.
Observando o gosto estranho de sua bebida

Eu pedi minha bebida sem gelo. Ordené mi bebida sin hielo.
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo

Está faltando um prato. Hace falta un platillo.
Observando que seu pedido não está completo

Isto não está limpo. Ésto no está limpio.
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias
português espanhol
Há ___ nisto? ¿Èste platillo contiene________?

Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
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Você poderia preparar este prato sem ___? ¿Podrían preparar el platillo sin _____?

Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.

Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há
medicamento no meu bolso/bolsa!

Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas
se encuentran en mi bolsa/bolsillo.

Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma
reação.

nozes/amendoins nueces/cacahuates
Alergia a alimentos

semente de gergelim/semente de girassol semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol
Alergia a alimentos

ovos huevo
Alergia a alimentos

frutos do mar/peixe/mariscos/camarão mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarones
Alergia a alimentos

farinha/trigo harina/trigo
Alergia a alimentos

leite/lactose/laticínios leche/lactosa/productos lácteos
Alergia a alimentos

glúten gluten
Alergia a alimentos

soja soya
Alergia a alimentos

legumes/feijão/ervilha/milho leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Alergia a alimentos

cogumelos hongos
Alergia a alimentos
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frutas/kiwi/coco fruta/kiwi/coco

Alergia a alimentos

cebolinha/cebola/alho cebollín/cebollas/ajo
Alergia a alimentos

álcool alcohol
Alergia a alimentos
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