Food and drink

Jídlo a pití

Spirits Lihoviny
spirits [UR+T+VU] (zejm. brit.),
(hard) liquor [ J#TF N+M"T] (zejm. amer.)
whisky [Y+UMK] (brit.), whiskey (amer.)
gin [F<+P]
brandy [DT]PFK]
Cognac [M3PL]M]
rum [T8O]
vodka [X3FM"]
pastis [R]UVKU]
liqueur [N+ML7" T ]
herb liqueur [JDN+ML7" T ]
bitters [D+V"\]
to toast sb’s health [V"7UV]
to get drunk on sth [IGVFT80M]
to be dead drunk [FGFFT80M]
to be drunk as a lord
Bring me the list of beverages / drinks list, please.
Please bring me two whiskies,
one on the rocks, the other with soda.
What can you recommend for our farewell
drink?
Would you like anything to drink?
Yes, I’ll have a soft drink.
May I mix a cocktail for you?
Would you prefer sweet or dry wine?
Waiter, the beer is cloudy and there’s no head.
Mulled wine is drunk mainly in the winter season.
Red wine should be served
at room temperature.
Can I get you a drink?
Let me buy you a drink.
That’s very kind of you.
I don’t like spiked beer.
I was thirsty, so I drank it in one go.
I’m thirsty.

pub (brit.)
hospoda
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lihoviny, destiláty, alkoholické nápoje
whisky
gin
brandy
koňak
rum
vodka
pastis, anýzovka
likér
sladký bylinný likér
žaludeční likér
připít komu na zdraví
opít se čím
whisky (brit.) /
whiskey (amer.)
být namol
whisky
být opilý jako Dán
Přineste mi prosím nápojový lístek.
Prosím dvakrát whisky,
jednu s ledem a druhou se sodou.
Co nám doporučíte jako přípitek
na rozloučenou?
Dáte si něco k pití?
Ano, dám si něco nealkoholického.
Mám vám namíchat koktejl?
Chcete raději sladké, nebo suché víno?
Pane vrchní, to pivo je kalné a nemá pěnu.
Svařené víno se pije především v zimě.
Červené víno by při podávání mělo mít
pokojovou teplotu.
Můžu ti přinést něco k pití?
Koupím ti pití.
To je od tebe moc laskavé.
Pivo řezané alkoholem mi nechutná.
Měl jsem žízeň, tak jsem to vypil na ex.
Mám žízeň.

Jídlo a pití

Food and drink
Coffee Káva
caffè latte
káva latte

white coffee
káva s mlékem

Turkish coffee
turecká káva

espresso
espreso

Viennese coffee
vídeňská káva

cream
smetana

cappuccino
kapučíno

coffee beans
kávová zrna

instant coffee [+PUV"PVM3HK]
filter coffee [H+NV"], filtered coffee [H+NV"F]
(brit.), drip coffee [FT+R] (amer.)
cappuccino [M]R7V5KP"7]
espresso [GURTGU"7]
Turkish coffee [VM+5]
ice(d) coffee [C+U V ]
Irish coffee [C+T+5]
Viennese coffee [X+"PK\],
coffee with whipped cream [Y+RVMTKO]
caffè latte [M8HGN]VG+], latte [N]VG+]
caffè macchiato [M8HGO]MK#V"7]
latte macchiato [N]VG+O]MK#V"7]
decaffeinated coffee [F+M]H+PG+V+F],
decaff [FKM]H] (brit.), Decaf (zejm. amer.)
white / black coffee [YC+VDN]M]
rye coffee substitute [TC+M3HKU8DUV+VLWV]
ground coffee [ITC7PF]
coffee beans [DKP\]
dregs [FTGI\]
Are you a coffee drinker?
How do you like your coffee?
Two sugars and just a splash of milk, please.

ice(d) coffee
ledová káva

Irish coffee
irská káva

dregs
ground coffee
instant coffee
mletá káva kávová sedlina rozpustná káva

rozpustná káva, instantní káva
překapávaná káva
kapučíno
espreso
turecká káva
ledová káva
irská káva (s whisky a šlehačkou)
vídeňská káva (se šlehačkou a čokoládou)
káva latte (malé množství espresa zalité
horkým mlékem)
káva (espreso) s mlékem
latte macchiato (větší množství ohřátého
a našlehaného mléka zalité malým
množstvím espresa)
káva bez kofeinu
káva s mlékem / bez mléka
melta
mletá káva
kávová zrna
kávová sedlina
Piješ kávu?
Jakou máš rád kávu?
Dva cukry a jenom trošku mléka, prosím.
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