Bäckerei und Café
In der Bäckerei
Ein Leib Brot
Ένα (καρβέλι) ψωµί
Zwieback
Φρυγανιές
Croissant
Κρουασάν
Baklava
Μπακλαβάς
Loukoumathes Λουκουµάδες
Chalva
Χαλβάς

Im Café
Apfel Kuchen
Bier/Lager
Käsekuchen
Schokoladenkuchen
Könnte ich bitte etwas Wasser haben?
Haben Sie Griechischen/Amerikanischen
Kaffee?

Μηλόπιτα
Μπίρα
Τυρόπιτα
Πάστα σοκολατίνα
Μου δίνετε λίγο νερό, παρακαλώ;
Έχετε ελληνικό/αµερικάνικο καφέ;

Wie man bestellt...
Ober/Kellner
Γκαρσόν
Servieren Sie hier?
Σερβίρετε εδώ;
Ich nehme …
Θα πάρω ...
Wir hätten gerne …
Θέλοµε ...
Bringen Sie uns …
Φέρτε µας ...
Ich hätte gerne …
Θα ήθελα...
… eine Portion …
Μια µερίδα...
Haben Sie …?
Έχετε....;
Bitte bringen Sie uns/mir noch …
Παρακαλώ φέρτε µας/µου ... ακόµη.
Die Rechnung bitte.
Το λογαριασµό, παρακαλώ.
Ich hätte gerne eine Quittung, bitte.
Θα ήθελα µια απόδειξη, παρακαλώ.
Wie viel ist das alles zusammen?
Πόσο κάνουν όλα µαζί;

Verschiedene Leckereien
Eis (Speiseeis)
παγωτό (το)
…. mit Sahne
.... µε σαντιγί
Erdbeereis
παγωτό φράουλα
Nougateis
παγωτό νουγκατίνα
Pfirsicheis
παγωτό ροδάκινο
Schokoladeneis
παγωτό σοκολάτα
Vanilleeis
παγωτό βανίλια
Zitroneneis
παγωτό λεµόνι
Ein gemischtes Eis
παγωτό ανάµικτο
Kandierte Früchte
φρουί γλασέ (τα)
Kuchen
πάστα (η)
Gebäck
µπισκότα (τα)
Anisgebäck
βουτήµατα
γλυκάνισου (τα)
Mandelgebäck
αµυγδαλωτά (τα)
Mürbegebäck
µπισκότα του τσαγιού/
βουτήµατα
Torte
τούρτα (η)
Ein Stück Torte
µια φέτα τούρτα /
ένα κοµµάτι τούρτα
Zucker
ζάχαρη (η)
Kuchen
κέικ (το)
Apfel Kuchen
µηλόπιτα (η)
Kirsch Kuchen
κέικ κερασιού (η)
Pflaumen Kuchen
κέικ δαµάσκηνου (η)
Baklava
µπακλαβάς (ο)
Mandelkuchen mit Sirup
κανταΐφι (το)

Heiße Getränke
Kaffee
καφές (ο)
Mittelsüss
µέτριος
Mit Milch
µε γάλα
Süßer türkischer Kaffee
βαρύγλυκος
Sehr süss …
πολύ γλυκός
Türkischer Kaffee
τούρκικος / ελληνικός!
Schwarzer kaffee
σκέτος
Stark und süss
δυνατός και γλυκός
Kakao
κακάο (το)
Milch (frisch)
γάλα (το) φρέσκο
-kalt/warm
κρύο/ζεστό
-sauer
ξινό
Sahne
κρέµα
Schlagsahne
κρέµα σαντιγί (η)
Schokolade
σοκολάτα (η)
Eisschokolade
παγωµένη σοκολάτα (η)
Stollen
τσουρέκι (το)
Süßigkeiten
γλυκά (τα)
Tee
τσάι (το)
- schwacher
ελαφρύ
- schwarz
µαύρο
- starker
δυνατό
- mit Zitrone
µε λεµόνι
Frappé
φραπέ (ο)

