
Buna ziua - Bon dia  
Buna ziua/ Buna seara - Bona vesprada  
Noapte buna - Bona nit
La revedere - Adéu 
Ma scuzati - Perdoneu
Te rog/Va rog - Per favor
Multumesc mult - Moltes gràcies
Pentru nimic/Cu placere - De res

Va ia cineva comanda? - Ja vos atenen?  
Ce vreti sa serviti? - Què voleu prendre? 
Aveti masa rezervata? - Teniu taula reservada?
Câte persoane sunteti? - Quantes persones sereu?
Vreti meniul zilei/sa serviti din meniu? - Voleu el menú/la carta?  
Pofta buna! - Bon profit! 

1 un · 2 dos · 3 tres · 4 quatre · 5 cinc · 6 sis · 7 set ·
8 huit · 9 nou · 10 deu · 20 vint · 30 trenta ·
40 quaranta · 50 cinquanta · 60 seixanta ·
70 setanta · 80 huitanta · 90 noranta · 100 cent

Vocabulari bàsic en valencià 

per als treballadors  

de la restauració

Romanès
Valencià

Amb la col·laboració de:



Cafea - Cafè  
Expresso cu putin lapte -
Tallat 
Expresso scurt cu putin 
lapte - Tallat curt de cafè
Cafea cu lapte - Cafè amb llet 
Cafea cu gheata - Cafè del 
temps
Decofeinizata - Descafeïnat 
Cafea cu putin coniac sau 
rom - Rebentat (de conyac,  
de rom, etc.) 
Ceai de musetel, de menta 
- Infusió:
de camamil·la, de poliol, etc. 
Suc de fructe: de portocale, 
de piersici, etc - Suc de 
fruita: de taronja,  
de bresquilla, etc.  

Apa - Aigua 
Bere - Cervesa  
Vin: rosu, roze, alb -  
Vi: negre, rosat, blanc 

Sandwich: cu omleta 
spaniola, cu branza, cu 
sunca presata,cu sunca 
uscata - Entrepà: 
de truita, de formatge, 
de pernil dolç, de pernil 
salat, etc.
Servetel - Torcaboques  

Rece - Fred, freda 
Cald, calda - Calent, calenta

Nota de plata - El compte
Restul - El canvi
Vreti bon de casa? - Voleu el 
tiquet de caixa?

Puteti sa-mi vorbiti în 
valencià - Podeu parlar-me 
en valencià
Vorbiti mai rar, va rog - 
Parleu més a poc a poc, 
per favor 
Nu înteleg. Îmi puteti 
repeta, va rog? - No ho 
entenc. M’ho podeu repetir, 
per favor? 

For further information:
Per a més informació:

Romanès
Valencià

www.plataforma-llengua.cat
www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm 


