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AL RISTORANTE 



 

italianocomapriscilla.com.br 

 

La cucina italiana é conosciuta in tutto il mondo. La varietà dei suoi cibi è molto 

ricca. 

E, naturalmente, per sapere bene cosa vogliamo mangiare, dovremmo 

imparare alcune parole utili che vengono utilizzate nei ristoranti. 

 

A cozinha italiana é conhecida no mundo todo. A variedade das suas comidas 

é muito grande.  

E, claro, para saber bem o que queremos comer, devemos aprender algumas 

palavras úteis que são utilizadas nos restaurantes. 

 

Vediamo adesso come fare!  



 

italianocomapriscilla.com.br 

 

Al ristorante 

 

È aperto / chiuso? Está aberto / fechado? 

Siamo in___persone. Estamos em ___pessoas. 

Tavola per due, tre, quattro... Mesa para dois, três, quatro... 

Non abbiamo ancora scelto. Ainda não escolhemos. 

Vorrei ordinare. Gostaria de fazer o pedido. 

Cosa ci consiglia? O que nos aconselha? 

Qual è la specialità dello chef? Qual é a especialidade do chef? 

Per quante persone? Para quantas pessoas? 

Posso assaggiare? Posso provar? 

 



 

italianocomapriscilla.com.br 

 

 

È buono. Está bom. 

Potrei avere dello zucchero / del sale? Poderia me trazer um pouco de 

açucar / sal? 

Potrei avere più formaggio grattugiato? Poderia me trazer mais queijo 

ralado? 

Potrei avere del pane? Poderia me trazer mais pão? 

Il conto, per favore. A conta, por favor. 

Accettate la carta di credito? Aceitam cartão de crédito? 

Avete il vino della casa? Vocês tem o vinho da casa? 

Dove pago? Onde eu pago? 

Cosa c’è come aperitivo? O que tem de aperitivo?  
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Dialogo 
 

 

Buongiorno, signori, volete acomodarvi? Quanti siete? 

Bom dia, senhores, gostariam de se sentar? Quantos são? 

Siamo tre più un bambino. 

Somos três mais uma criança. 

Accomodatevi qui. Ecco i menu. 

 Se acomodem aqui. Aqui está o menú. 

Grazie. Avete piatti regionali?  

Obrigado. Vocês tem pratos regionais? 

Si, tutti sono piatti tipici.  

Sim, todos são pratos típicos.  
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Allora, mezza porzione di penne al pomodoro e pesce.  

Agora, meia porção de penne com tomate e peixe. 

Che cosa bevete? 

O que os senhores bebem? 

Vino della casa e acqua minerale naturale. 

 Vinho da casa e água natural. 

Bene, vi auguro un buon pranzo.  

Bem, desejo um bom almoço. 

Grazie!  

Obrigado! 
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Parole utili 

 

Cibo Comida 

Pasta Macarrão 

Spaghetti Espaguete 

Salsa Molho 

Riso Arroz 

Zuppa Sopa 

Carne Carne 

Pollo Frango 

Pesce Peixe 

Tonno Atum 

Uova Ovo 

Pane Pão 

Salame Salame 

Prosciutto Presunto 

Formaggio Queijo 

Burro Manteiga 
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Salsiccia Salsicha / linguiça 

Mozzarella Mussarela 

Verdura Verdura 

Insalata Salada 

Frutta Fruta 

Frittata Omelete 

Biscotto Bicoito 

Cereali Cereal 

Dolci Doce 

Zuchero Açucar 

Sale Sal 

Torta Torta 

Caffè Café 

Gelato Sorvete 

Latte Leite 
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Agora você já sabe como se comunicar em um restaurante italiano! 

 

Para pronunciar corretamente as frases e as palavras, lembre-se de baixar 

o áudio da lição!  

 

Para saber mais sobre a língua italiana e curiosidades da Itália se conecte comigo! 
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CI VEDIAMO PRESTO! 


