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appearance  vzhled 
ask for the bill (GB)  požádat o účet, zaplatit 
ask for the check (US)  požádat o účet, zaplatit 
ask the waiter for the menu  požádat číšníka o jídelní lístek 
barmaid  barmanka, číšnice 
barman (GB)  barman, číšník 
bartender (US)  barman, číšník 
beer mug  půllitr 
bowl  mísa, miska, šálek 
candlelight  osvětlení svíčkami 
canned fruit  ovoce v konzervě 
canned music  reprodukovaná hudba 
carryout (US)  restaurace s prodejem jídla přes ulici 
chef  šéfkuchař, vrchní kuchař 
clear the table  uklidit ze stolu 
coffee-shop  malá restaurace 
cruet (GB)  karafa 
cruet-stand  stojánek s přísadami  
cutlery  příbory 
dessert  zákusek, moučník 
eat the appetiser  jíst předkrm 
eat the dessert  jíst zákusek 
eat the main course  jíst hlavní jídlo 
good range of wines  dobrý výběr vín 
good service  dobrá obsluha 
grill room  gril  
head waiter  vrchní číšník 
hors d'oeuvre  předkrm 
inedible food   nepoživatelné jídlo 
inn  zájezdní hostinec, hospoda 
landlord (GB)  hostinský; domácí 
lay the table  prostřít stůl 
lean  libový 
leave a tip  nechat spropitné 
leave one's coats in the 
cloakroom 

 nechat si kabáty v šatně 

leave the restaurant  odejít z restaurace 
look at the menu  podívat se na jídelní lístek 
menu planning  plánování jídelníčku 
milk jug  konvička na mléko 
muzak  reprodukovaná hudba 
napkins  ubrousky 
nice atmosphere  příjemná atmosféra 
night club  noční klub, bar 
nutritive value  výživná hodnota 
order an appetiser  objednat předkrm 
order one's meal  objednat si jídlo 
pay the bill  zaplatit účet 
piped music  nevýrazná hudba, jen jako kulisa 
poppy seed   mák 
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price  cena 
pub  hospoda 
quality  kvalita 
refectory  jídelna; refektář 
reserve a table  zamluvit stůl 
salt and pepper shakers (US)  solnička a pepřenka 
saucers  podšálky 
slow  service  pomalá obsluha 
soft music  tichá hudba 
spirits and liqueurs  lihoviny a likéry 
starter  předkrm 
steak house  restaurace, kde je hlavním jídlem steak 
sugar bowl  cukřenka 
sugar tongs  kleštičky na cukr 
surroundings  prostředí 
table mat  prostírání 
tablecloth  ubrus 
takeaway restaurant (GB)  restaurace s prodejem jídla přes ulici 
taste  chuť, příchuť; ochutnat; vkus 
tearoom  čajovna 
television advertising   televizní reklama 
tender  jemný, měkký  
tough  tuhý  
unpalatable food  nepoživatelné jídlo 
Wait for the waiter to seat you.  Počkejte, až vás číšník usadí. 
waitress  číšnice 
wide choice of beer  velký výběr piv 
wine glass  sklenice na víno 
winebar  vinárna 
 


