1. a vase with flowers – váza
virágokkal
2. apron – kötény
3. ask for the bill – kéri a számlát
4. be polite – udvarias
5. beer glass – sörös pohár
6. black trousers /skirt – fekete
nadrág/ szoknya
7. bottle opener – sörnyitó
8. breadbasket – kenyérkosár
9. bring the menu – kihozza az
étlapot
10. butter knife – vajkés
11. champagne – pezsgő
12. champagne flute – pezsgős pohár
13. cheese board – sajttál
14. clear the table – leszedi az asztalt
15. coffe pot – kávés kancsó
16. coffee cup – kávés csésze
17. complaint – panasz
18. corkscrew – dugóhúzó
19. counter service – pultos kiszolgálás
20. deal with customers – foglalkozik a
vevőkkel
21. dessert fork – desszert villa
22. dessert plate – desszert tányér
23. dessert spoon – desszert kanál
24. dinner fork – villa (a vacsorához)
25. dinner plate – lapos tányér
26. dinner/table knife - vacsora/evőkés
27. draught – csapolt
28. dry – száraz
29. egg cup – tojástartó (főtt tojáshoz)
30. espresso – presszó kávé
31. fish fork – halvilla
32. fish knife – halkés
33. genuine leather shoes – eredeti
bőrcipő
34. give the bill – odaadja a számlát
35. give the change – visszaadja az
aprót
36. give the menu – odaadja az étlapot

37. goblet/wine glass – boros pohár
38. gravy – mártás
39. ice bucket – jeges vödör
40. ice coffee – jeges kávé
41. ice cubes – jégkockák
42. keep smiling – mindig mosolyog
43. ketchup – ketchup �
44. ladle – szedőkanál
45. latte – latte
46. lemon squeezer – citromfacsaró
47. light a candle – meggyújtja a
gyertyát
48. liqueur – likőr
49. lobster – homár
50. make tea/coffee – teát/kávét
készít
51. menu holder – étlap tartó
52. mustard – mustár
53. napkin – szalvéta (textil)
54. open a bottle of wine – kinyit egy
üveg bort
55. oyster fork – osztrigához való villa
56. patient – türelmes
57. pay in cash – készpénzben fizet
58. pint – pint (Kb. fél liter)
59. port – portói (bor)
60. porter – barnasör
61. price – ár
62. ready to order – választott/kész
rendelni
63. rose – rozé
64. salt & pepper pots/shakers – só- és
borsszórók
65. screwdriver – vodka-narancs koktél
66. semi dry - félszáraz
67. semi sweet – félédes
68. serve customers – kiszolgálja a
vevőket
69. service is included – a kiszolgálás
benne van (az árban)
70. serviette – szalvéta (papír)
71. set the table – megteríti az asztalt
72. side plate – vajas tányér
73. soft drinks – üdítő italok

74. soup plate – mélytányér
75. soup spoon – leveses kanál
76. spirits – tömény alkohol
77. spread – terít/ken
78. starter fork – előételes villa
79. starter knife – előételes kés
80. steak knife – steakhez való kés
81. sugar – cukor
82. sweet – édes
83. Swiss service – svájci felszolgálás
84. table cloth – terítő
85. table service – asztali kiszolgálás
86. table/soup spoon –
evő/leveseskanál
87. take order – felveszi a rendelést
88. take the menu – elviszi az étlapot
89. teaspoon – teáskanál
90. tip – borravaló
91. toothpicks – fogpiszkálók
92. tray – tálca
93. tumbler – vizes pohár
94. understanding – megértő
95. vinegar – ecet
96. waterjug – vizeskancsó
97. wear a uniform – egyenruhát visel
98. white coffee – tejeskávé
99. white shirt / blouse – fehér ing /
blúz
100.
white/red wine –
fehér/vörös bor

