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Restaurant/kitchen facilities  
Restaurační a kuchyňské 
vybavení
bar  bar
buffet  bufet
cloakroom  šatna
cold kitchen  studená kuchyně
hot kitchen  teplá kuchyně
lounge  hala/společenská místnost/
salónek

pantry  spižírna/přípravna
reception desk  recepce
toilet (Am.E. restroom)  toaleta/záchod
salad bar  salátový bar

Restaurant/kitchen staff  
Personál restaurace/kuchyně
bus person/bus boy  pomocný číšník/ 
pikolík

chef  šéfkuchař
cook  kuchař
manager  vedoucí/manažer
waitress  servírka
waiter  číšník

Useful phrases  
Užitečné fráze

Duties  
Povinnosti
clear/reset tables  uklidit/ znovu 
nachystat/ přestavět stoly

coordinate changes to menus   
koordinovat změny k jídelním 
lístkům

deliver plates and kitchen utensils   
dodat/doručit talíře a kuchyňské 
náčiní

ensure guest satisfaction  zajistit 
spokojenost hosta

fold cloth napkins  poskládat látkové 
ubrousky

greet guests  (po)zdravit hosty
monitor stocks of equipment/

condiments  monitorovat zásoby 
vybavení/dochucovadel

offer help  nabídnout pomoc
respond to guest questions/complaints/

requests  odpovědět na hostovu 
otázku, stížnost, žádost

return dirty dishes to kitchen  vrátit 
špinavé nádobí do kuchyně

seat  usadit/místo k sezení
set a table  prostřít stůl
sort dishes  uspořádat/roztřídit nádobí
stack dishes  naskládat nádobí

supervise/monitor staff  dohlížet na 
personál/monitorovat

wear a uniform  nosit uniformu

Restaurant/kitchen equipment  
Vybavení restaurace/kuchyně

Crockery  
Nádobí
butter dish  máslenka
coffepot  konvice na kávu
cup  šálek
demitasse  šáleček na malé moka
dinner plate  velký talíř
fish plate  talíř na rybu
milk jug  mlékovka
mug  hrnek
pepper pot (Am.E. pepper shaker)   
pepřenka

salad plate  talíř na salát
salt cellar (Am.E. salt shaker)  solnička
soup bowl  miska na polévku
soup plate  polévkový talíř
sugar bowl  cukřenka/miska na cukr
tea/coffee saucer  podšálek pod šálek 
na čaj/kávu

teapot  konvice na čaj

Glassware  
Skleněné nádobí
champagne flute  sklenice na 
šampaňské/flétna

goblet  sklenice na víno s nožkou
highball glass  sklenice na whisky
shot glass  odlivka na lihovinu/štamprle
stemware  kalíškovina na nožce
tankard  korbel
tumbler  likérka
wine glass  sklenice na víno

Useful phrases  
Užitečné fráze
Put the glasses face-down.  Dejte/
postavte skleničku obráceně.

There’s a crack in the glass.  Na 
skleničce je prasklina.

The rim of the glass is chipped.  Okraj 
je odštípnutý.

There’s a lipstick stain on the glass.   
Na skleničce je skvrna od rtěnky.

We put broken glasses into the discard 
bin.  Rozbité sklenice dáváme do 
nádoby na odpad.

This glass has some water spots on it.   
Sklenice není řádně vyleštěna/Na 
sklenici jsou fleky/stopy od vody. 

The waiter polished the stem of the 
glass.  Číšník leštil stopku sklenice.

Cutlery  
Příbory
butter knife  nůž na máslo
dessert spoon  dezertní lžička
fish-knife  nůž na rybu
fish fork  vidlička na rybu
soup spoon  polévková lžíce
table fork  velká/masová vidlička
table knife  velký/masový nůž
teaspoon  kávová lžička

Useful phrases  
Užitečné fráze
There’s a fingerprint smudge on this 

spoon.  Na této lžíci je otisk prstu.
We use a polishing cloth to wipe off 

marks.  Používáme hadr na leštění 
k odstranění stop/skvrn.

Cookware and bakeware  
Nádobí na vaření a pečení
baking tray  plech na pečení
casserole pan  kastrolek
frying pan (Am.E. frypan)  pánev na 
smažení

kettle  kotlík, varná konvice
pots and pans  hrnce a kastróly
saucepan  rendlík
sauce-boat  omáčník
springform pan  otevírací forma na dort

Other  
Další
bread basket  košík na chleba
napkin/serviette  ubrousek/servítek
stirring spoon  míchací lžíce/vařečka
tablecloth  ubrus
tray  tác
wine-bucket stand  stojan na chladící 
nádobu na víno

Cooking ingredients  
Ingredience/suroviny k vaření

Herbs and spices  
Bylinky a koření
cinnamon  skořice
chives  pažitka
clove  hřebíček
dill  kopr
ginger  zázvor
mint  máta
oregano  oregano
parsley  petrželka (nať)
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rosemary  rozmarýn
safron  šafrán
sage  šalvěj
thyme  tymián

Root vegetables  
Kořenová zelenina
beetroot  červená řepa
carrot  mrkev/karotka
garlic  česnek
ginger  zázvor
horseradish  křen
onion  cibule
parsnip  pastinák
potato / sweet potato  brambora/sladká 
brambora

radish  ředkev
swede  řepka olejka
turnip  tuřín

Green vegetables  
Zelená zelenina
bean  fazole
broccoli  brokolice
brussels sprout  růžičková kapusta
cabbage  zelí
celery  řapíkatý celer
Chinese leaves  čínské zelí
green beans  zelené fazolky (lusky)
leek  pórek
lettuce  salát
pea  hrášek
spinach  špenát
watercress  řeřicha

Other vegetables  
Další zelenina
artychoke  artyčok
asparagus  chřest
aubergine (Am.E. eggplant)  lilek
cauliflower  květák
celeriac  celer (kořen)
celery  řapíkatý celer
cucumber  okurka
mushroom  žampion, houba
pepper  paprika/paprikový lusk
pumpkin  dýně
sweetcorn  sladká kukuřice
tomato  rajče
courgette (Am.E. zucchini)  cuketa

Cereal products  
Cereální produkty
breakfast cereal  snídaňové cereálie/
vločky

pasta  těstoviny
rice  rýže
roll  rohlík, pečivo
toast  toast
white bread  bílý chleba
wholemeal/brown bread  celozrnný/
tmavý chléb

Fruit 
Ovoce
apple  jablko
apricot  meruňka
banana  banán
blackcurrant  černý rybíz
blueberry  borůvka
cherry  třešeň
coconut  kokosový ořech
cranberries  brusinky
gooseberry  angrešt
grape  hroznové víno
grapefruit  grapefruit
kiwi  kiwi
lemon  citrón
lime  limetka
mandarin/tangerine/satsuma   
mandarinka

mango  mango
orange  pomeranč
peach  broskev
pear  hruška
pineapple  ananas
plum  švestka
raspberry  malina
strawberry  jahoda
watermelon  vodní meloun

Meat  
Maso
bacon  slanina
beef  hovězí
blood sausage  jelito
chicken  kuře
duck  kachna
game   divoká zvěř
goose  husa
ham  šunka
lamb  jehněčí
pork  vepřové
poultry  drůbež
sausage  párek
turkey  krocan
veal  telecí
venison  zvěřina (srnčí, jelení)

Fish and seafood  
Ryby a mořské plody
anchovy  ančovička
carp  kapr
cod  treska
crab  krab
freshwater fish  sladkovodní ryba
herring  sleď
lobster  humr
mackerel  makrela
mussel  mušle
oyster  ústřice
prawn/shrimp  kreveta
salmon  losos
sardine  sardinka
shellfish  korýš

sole  mořský jazyk
trout  pstruh
tuna  tuňák

Dairy products  
Mléčné výrobky
butter  máslo
cheese  sýr
cottage cheese  tvaroh
cream  smetana
egg  vejce
egg white  bílek
egg yolk  žloutek
margarine  margarín
yoghurt  jogurt

Sweets/desserts  
Sladkosti/dezerty/moučníky
apple pie  jablečný koláč
birthday/wedding cake  narozeninový/
svatební dort

biscuit  sušenka
cake  koláč/dort
cheesecake  tvarohový koláč
fruitcake  ovocný koláč
ice cream  zmrzlina
milkshake  mléčný koktejl
poppy-seed cake  koláč s mákem
sorbet  sorbet, zmrzlina z vody/ovocné 
šťávy

Preparing food 
Příprava jídla
add  přidat
beat  našlehat (vejce vidličkou)
chop  nasekat
cut  krájet
dice  krájet na kostky
freeze  zmrazit
heat  nahřát/rozpálit
melt  rozpustit
mix  (s)míchat
peel  (o)loupat
pour  lít/nalít/nalévat
slice  krájet na plátky
stir  utřít, rozmíchat
sprinkle  posypat
whisk  šlehat metlou

Cooking methods  
Způsoby vaření
bake  péci (pečivo, koláče)
boil  vařit ve vodě
braise  dusit v uzavřené nádobě
broil/grill  grilovat
brown  osmahnout dohněda
fry  smažit
roast  péci maso
simmer  mírně vařit
steam  vařit v páře
stew  dusit
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Useful phrases  
Užitečné fráze
Peel and dice the onion.  Oloupejte 
a pokrájejte cibuli na kostičky.

Chop the carrots into little sticks.   
Nakrájejte karotku na malé tyčinky.

Heat some oil in a frying pan.  Nahřejte 
olej v pánvičce.

Stir the soup with a wooden spoon.   
Vařečkou rozmíchejte polévku.

Chop the chives finely with a sharp 
knife.  Nasekejte pažitku nadrobno 
ostrým nožem.

Crack three eggs into a bowl.  Rozbijte 
tři vejce do misky.

Bake for thirty minutes in a hot oven.   
Pečte třicet minut v horké troubě.

Sauté in butter and flavour with a little 
lemon juice.  Opečte na másle 
a ochuťte citrónovou šťávou.

Dishes/courses  
Jídla/chody
chicken casserole  dušené kuřecí se 
zeleninou (vše v jednom hrnci)

chicken – brest, wing, leg  kuře – 
prsíčko, křidélko, stehýnko

chicken pâté  kuřecí paštika
chicken soup  kuřecí polévka
crab cake  krabí karbanátek
dumplings  knedlíky
fish and chips  ryba s hranolky
fish fillet  rybí filet
fish steak  rybí stejk
lamb cutlet  jehněčí kotleta
mushrooms in garlic  houby na česneku
omelette  omeleta
pea soup  hrachová polévka
poached salmon  pošírovaný losos
pork chops  vepřové kotlety
potato dumplings  bramborové knedlíky
prawn tart  krevetový koláč
smoked salmon  uzený losos
sorrel soup  šťovíková/šťavelová  
polévka

sour cabbage soup  zelňačka s klobásou
sour rye soup  kyselá žitná polévka

Useful phrases  
Užitečné fráze
This is a pasta dish.  Toto je jídlo 
z těstovin.

This is called gomiti – it’s a type of 
pasta.  Toto se jmenuje gomiti – je to 
druh těstovin.

It’s made from tomato, onions and 
garlic.  Je to vyrobeno z rajčat, 
cibule a česneku.

This dish contains king prawns.  Toto 
jídlo obsahuje tygří krevety.

It’s served warm with a salad.  Podává 
se to teplé se salátem.

Meals  
Jídla
breakfast  snídaně
brunch  brunch/pozdní snídaně 
(kombinace snídaně a oběda)

dessert  zákusek/dezert
dinner  hlavní teplé jídlo dne – večeře 
i oběd (teplá)

first course  první chod
lunch  oběd (lehký)
main course  hlavní chod
snack  svačina
soup  polévka
starter  předkrm
supper  večeře (lehká, pozdní)
takeaway  (teplé) jídlo s sebou

Useful phrases  
Užitečné fráze
Can I take your order?  Chcete si 
objednat?

Are you ready to order?  Jste připraven 
si objednat?

How would you like your steak – medium, 
medium-rare, rare or well-done?  Jak 
byste si přál svůj stejk – středně 
propečený, středně krvavý, krvavý 
nebo dobře propečený?

I prefer mild/spicy sauce.  Dávám 
přednost jemné/kořeněné omáčce.

I would recommend the cucumber 
mousse.  Doporučil bych pěnu 
z okurky.

This is my own recipe.  To je můj 
vlastní recept.

This loaf of bread is stale/fresh.  Tenhle 
bochník chleba je oschlý/čerstvý.

This meat is fatty.  Toto jídlo je tučné.
We usually eat out on Saturdays.   
Obvykle jíme mimo domov v sobotu/ 
o sobotách.

I’m sorry, sir, but we’ve run out of 
smoked mackerel.  Bohužel, pane, 
uzená makrela už došla.

Beverages  
Nápoje

Hot drinks  
Teplé nápoje
(freshly) brewed coffee  (čerstvě) 
uvařená káva

coffee  káva
decaf  káva bez kofeinu
hot chocolate  horká čokoláda
iced coffee  ledová káva
instant coffee  instantní káva
tea  čaj

Cold drinks  
Studené nápoje
fizzy drink  šumivý nápoj

ginger beer  zázvorové pivo
juice  džus
lemonade  limonáda
soda (water)  sodovka/sodová voda
soft drink  nealko nápoj
sparkling mineral water  perlivá 
minerální voda

still mineral water  neperlivá minerální 
voda

Useful phrases  
Užitečné fráze
Add a dash of lime juice.  Přidejte 
zástřik limetkového džusu.

Pour in one measure of tequila.  Dolijte 
jednu odměrku tequily.

Garnish the glass with a slice of lime.   
Ozdobte sklenku plátkem limetky.

What can I get you?  Co vám mohu 
donést?

Would you like draught or bottled beer?  
Přejete si/dal byste si točené nebo 
lahvové pivo?

Would you like to order some wine?   
Chtěl byste si objednat nějaké víno?

Here is the menu.  Tady je jídelní 
lístek/menu.

Would you like your apple pie with 
cream or ice cream?  Chtěl byste 
jablkový koláč se šlehačkou nebo se 
zmrzlinou?

Wines  
Vína
dry  suché
red wine  červené víno
rosé wine  růžové víno
semi-dry, semi-sweet  polosuché, 
polosladké

sparkling wine  šumivé/perlivé víno
sweet  sladké
white wine  bílé víno

Serving wine  
Servírování vína
Set up a stand for the wine bucket.   
Nachystejte stojánek pro chladící 
nádobu na víno.

Fill the wine bucket with ice and a little 
water.  Naplňte kbelík ledem 
a trochou vody.

Show the bottle label to the guest.   
Ukažte hostovi vinětu/etiketu.

Cut the foil wrapper on the neck of the 
bottle.  Odstraňte folii na hrdle láhve.

Pierce the cork with the bottle opener.   
Propíchněte/nabodněte korek 
otvírákem.

Pull out the cork.  Vytáhněte zátku/
korek.

Let the guest taste the wine.  Nechte 
hosta víno ochutnat.
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Fill the wine glasses.  Naplňte sklenice 
na víno.

Booking a table  
Rezervace stolu
make a reservation  udělat rezervaci
take a reservation  převzít rezervaci
floor chart  plánek/nákres podlaží/
plochy  

reservation record  záznam rezervace
booking  objednávka
fully booked  plně obsazeno

Useful phrases  
Užitečné fráze
How can I help you?  Jak vám mohu 
pomoci?

For which day?  Na který den?
At what time?  V kolik hodin?
What time is the reservation for?  Na 
kolik hodin je rezervace?

Under what name?  Na jaké jméno?/
Pod jakým jménem?

For how many people?  Pro kolik lidí?
Have you got a reservation?  Máte 
rezervaci?

Seating guests  
Usazení hostů
Greet the guests at reception.   
Pozdravit 
hosty na recepci/u recepce.

Check the reservation.   Ověřit 
rezervaci.

Take coats to the cloakroom.  Vzít 
kabáty do šatny.

Show the guests to their table.  Zavést 
hosty ke stolu.

Fold the napkin into a triangular shape.  
Poskládat ubrousek do tvaru 
trojúhelníku.

Place the napkin on the guest’s lap.   
Umístit ubrousek hostovi na klín.

Useful phrases  
Užitečné fráze
dealing with customers  jednání se 
zákazníky

I’m sorry, sir, but there’s no record of 
your reservation.  Lituji/bohužel 
pane, není zde žádný záznam o Vaší 
rezervaci.

I’ll inform the chef and bring you 
another chicken soup.  Budu 
informovat šéfkuchaře a přinesu 
jinou kuřecí polévku.

I’m sorry, madam. I’ll be with you in 
a moment.  Lituji, madam. Hned 
jsem u vás.

I’ll change your table straightaway.   
Okamžitě/ihned vám vyměním stůl.




