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Uitspraak Voorbeeld

А A kat

Б B bak

В V/W wodka

Г G gay

Д D Deventer

Е E yeah

Ё JOH yoghurt

Ж ZJ journaal

З Z zak

И I kiwi

Й IJ jullie

К K kever

Л L lat

М M mama

Н N nee

О O otter

П P patat

Р R regen

С S slang

Т T toeter

У OEH poes

Х CH nacht

Ц TS kletspraat

Ч TSJ tsjonge-
jonge

Ш SJ chef

Щ SJCH fresh 
cheese

Ъ HARD 
TEKEN

geen 
uitspraak

Ь ZACHT 
TEKEN

geen 
uitspraak

Ы Ì wit

Э È verder

Ю JOE joepie

Я JA jaren

Het Russische Alfabet 

ikwilnaarrusland.nl

Tips en informatie

- In Rusland betaal je met de roebel. Euro’s worden, ook in 
   restaurants, niet geaccepteerd. 
- Fooi geven is in het centrum, waar veel toeristen komen, 
  normaal. Een fooi van 10% tot 15% is de standaard. 
  Buiten het centrum en wanneer je eten laat bezorgen hoeft   
  je niet per se fooi te geven, maar de verraste blik van het     
  personeel wanneer je hen wel fooi geeft is des te leuker!
- In fastfoodgelegenheden als McDonald’s of Subway is fooi      
   geven niet nodig. 
- De Russische keuken bestaat vooral uit deeg (pasta), veel       
  olie, en vlees. Probeer vooral eens pelmeni (met vlees gevulde  
   deeghapjes), borscht (traditionele Russische bietensoep) of  
   oliv’e (traditionele Russische salade)!

Enkele gerechten die je vrijwel overal kan bestellen zijn:
Borsch
Russische rode-bietensoep. Wordt vaak gegeten met    
zure crème (smetana).
Pelmeni
Deegbolletjes gevuld met vlees, gekookt in water of bouillon.
Vareniki
Deegbolletjes gevuld met kool, aardappel of kaas.
Pirog
Een taartje/stukje taart.
Blini
Pannenkoeken! Dunner dan de Nederlandse variant. Je  
kan blini eten met jam, maar ook met vlees.
Schaschlik
Gemarineerd, gegrild of geroosterd vlees op een stokje.
Oliv’e
De Russische versie van de huzarensalade.
Seld’ pod shuboi
Letterlijk “haring onder een bontjas“. Haring onder een laagje 
bieten, wortels, gekookte aardappel, ui, ei en mayonaise.
Cheburek
Soort broodje gemaakt van bladerdeeg met een kaas- of vlees-
vulling.
Kvas
Drank gemaakt van brood. Bestel het vers, dan is het het 
lekkerst!Haring onder een bontjas 

(russianfoods.com)



Zdrástvoeitye!
Hallo!
Oe vas est’ svobodniy stolik?
Heeft u een tafel vrij?
Daite, pozhálsta, menyú.
Het menu, alstublieft.
Oe vas est’ menyú na anglíiskom?
Heeft u een menu in het Engels?
Mne, pozhálsta, borsch.
Borsch, alstublieft.
Oe vas est’ vegetariánskiye 
blyúda?
Heeft u vegetarische gerechten?
Daite, pozhálsta, kófe s sácharom 
i molokóm.
Een koffie met suiker en melk, 
alstublieft.
Daite, pozhálsta, sjot.
De rekening, alstublieft.

Eto na tsjay.
Dit is fooi.
Spasiba!
Dankuwel!
Daite, pozhálsta, vílku/nozj/lózjku.
Geef, alstublieft, een vork/mes/lepel.
My mozjem zakazat’ desert?
Kunnen wij een dessert bestellen?
Mne, pozhálsta, klubníchnoye 
morózjenoye.
Aardbeienijs, alstublieft.
Shto vy posovétuyete?
Wat (voor eten) raadt u aan?
Gde oe vas ubórnaya?
Waar is het toilet?
Oe menya vólos v súpe!
Er zit een haar in mijn soep!

Handige woordjes
пиво píva bier
овощной суп ovoshnóy soep groentesoep
картошка фри kartóshka fri patat
чай tsjai thee
икра ikrá kaviaar
сметана smetána smetana (zure crème)
чаевые tsjáevye fooi
салат salát salade
гамбургер gámburger hamburger
бифштекс bifshtéks biefstuk
картошка kartóshka aardappel (puree)
официант/официантка ofitsiánt/ofitsiántka ober/serveerster
столик на одного/двоих/
троих/четырёх

stólik na adnagó/dvaïch/
traïch/tsjetyryoch

tafeltje voor één/twee/drie/
vier

завтрак závtrak ontbijt
обед abéd lunch
ужин óézjin avondetenikwilnaarrusland.nl
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