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Como se chama isso em 
português? 

Hoe noem je dit in het Portugees? 
	

	
	

	
Como se chama koffie em português? Café. 
Como se chama slagroom em português?  
Como se chama tosti em português?  
Como se chama kaasburger em português?  
Como se chama hamburger met kaas, ei, tomaten, 
spek, sla, uien en maionnaise em português? 

 

Como se chama kaasbroodje em português?  
Como se chama bittergarnituut em português?  
Como se chama snack met kip en roomkaas 
 em português? 

 

Como se chama fatayer/kaassoufflé 
 em português? 

 

Como se chama pot pie gevulde deegwaar die 
gebakken wordt em português? 

 

Como se chama zoete taart em português?  
Como se chama hartige taart em português?  
Como se chama tapbier em português?  

  


