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°Množství
 lahev mléka – a bottle of milk

 bochník chleba – a loaf of bread (two loaves)
 plechovka ryb – a tin of fish
 balíček čaje – a packet of tea

 sklenice džemu – a jar of jam
 krabice džusu – a carton of juice
 sáček bonbonů – a bag of sweets

Fráze
 tabulka čokolády – a bar of chocolate

 kousek koláče – a piece of cake
 plátek sýra – a slice of cheese
 kostka cukru – a lump of sugar

 sklenice mléka – a glass of milk
 šálek kávy – a cup of coffee
 konvice čaje – a can of coke

 miska rýže – a bowl of rice

Nádobí
 lžíce – spoon

 čajová konvice – teapot

 lžička – teaspoon

 pánev – pan

 vidlička – fork

 hrnec – pot

 nůž – knife

 ubrousek – napkin

 příbor – cutlery

 prostírání – table mat

 talíř – plate

 ubrus - tablecloth

 mísa – bowl
 šálek – cup
 hrnek – mug

Užitečné fráze
 Is this table free? Je tento stůl volný?
 Are you hungry? Máte hlad?
 Are you thirsty? Máte žízeň?
 May I invite you to lunch? Mohu vás pozvat na oběd?
 May I invite you for a drink? Mohu vás pozvat na skleničku?

 Please, would you bring the menu? Přinesl byste prosím jídelní

lístek?
 I‘d like to have something to eat. Chtěl bych něco k jídlu.
 What will you eat / drink? Co budete jíst / pít?
 What will you have? Co si dáte?

Užitečné fráze
 What do you recommend? Co nám doporučujete?
 May we order now? Můžeme si objednat?
 I‘d like (to have) … Dal bych si …
 Would you like to have anything else? Přejete si ještě něco?
 Enjoy your meal. Dobrou chuť.

 Do you like it? Chutná vám to?
 It‘s delecious. Je to výborné.
 Waiter, the bill please. Pane vrchní, platím.

