النظام الصحي لجامعة ميتشيجان
University of Michigan Health System
مستشفى سي أس متّ لألطفال ومستشفى فويجتالندر للنساء
C.S. Mott Children’s and Von Voigtlander Women’s Hospital

ROOM SERVICE خدمة الغرف
Especially for you! !خصيصا ً لك
Room Service Dining Menu قائمة الوجبات لخدمة الغرف
FOOD-2  أو2-3663  اتصل بالهاتف التالي،لطلب وجبة الطعام
)734( 232-3663 من خط خارجي
To Place Your Meal Order, Phone 2-FOOD or 2-3663
From an outside line (734) 232-3663
خدمة الطعام والغذاء للمرضى تقدم بكرم من قبل خدمات الغذاء والتغذية للمرضى
Patient Meal Service Graciously Provided By Patient Food and Nutrition Services
. دقيقة من طلبك45  أن نقدّم بكرم وجبات الطعام الصحية والمعدة طازجا ً خالل:نحن نعدك
Our Promise: To graciously serve healthy, freshly prepared meals within 45 minutes of your order.
ساعات عمل مركز االتصال
 مسا ًء7:30  صباحا ً حتى الساعة7 يوميا من الساعة
Call Center Hours of Operation
Daily 7 a.m. until 7:30 p.m.
 وسيتم توصيل وجبة طعامك إلى غرفتك. طاقم العمل أو أفراد العائلة االتصال بمركز االتصاالت نيابة عن المريض في أي وقت خالل ساعات عملنا،يستطيع المرضى
. دقيقة من مكالمتك45 خالل
Patients, staff or family members on their behalf may phone the Call Center anytime during our hours of operation. Your meal
will be delivered to your room within 45 minutes of your call.
!بإمكانك أيضا ً وضع طلبك مسبقا الستالمه في وقت محدد
You may also place your order in advance for a pre-set delivery time!
 متّ لألطفال ومستشفى فويجتالندر للنساء.اس.خدمة الغرف لتوصيل وجبات الطعام متوفرة لكل مرضانا المقيمين في مستشفى سي
Our Room Service patient meal delivery service is available to all inpatients in the C.S. Mott Children’s and Von Voigtlander
Women’s Hospital.
!يمكنك االتصال مسبقا ليتم إيصال الوجبة لك في وقت محدد
You may call ahead for a pre-set delivery time!
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ي ُ قدم الفطور طوال اليوم من الساعة  7صباحا ً حتى الساعة  11صباحا ً
Breakfast Served 7 am - 11 am
وجبات اإلفطار الرئيسية

Breakfast Entrees

الخبز الفرنسي المحمص بنكهة القرفة ( قطعة واحدة) –متوفر مع الشراب المحلى
Cinnamon French Toast (one slice) – Available with syrup
فطائر البانكيك  -متوفر مع الشراب المحلّى أو الزبدة
Pancakes - Available with syrup or butter

الوافل الصغير – متوفر مع الشراب المحلى

Mini Waffles – Available with syrup

فواكه مطبوخة مع الكينوا

Fruit Compote with Quinoa Crumbles

أطباق جانبية

Sides
نقانق بوب ايفنز حلقات Bob Evans® Sausage Links
بيض مسلوق Hard Cooked Egg

لحم خنزير مقدد Bacon
نقانق الحبش Turkey Sausage
بطاطا للفطورBreakfast Potatoes
الفواكة المطبوخة Fruit Compote

البيض المخفوق

Scrambled Eggs

معجنات طازجة

Fresh Pastries

بري Blueberry Muffin
فطيرة كعك التوت ال ّ
شريحة الخبز المحمصة (أسمر) )Toast (Wheat
خبز البيجل Bagel

فطيرة الكعك اإلنجليزي English Muffin

سيريال (رقائق الذرة)

Cereal

شوفان ( متوفر مع سكر أسمر وزبيب) )Oatmeal (Available with Brown sugar and raisins
دوائر الشوفان ®Cheerios
نخالة مع الزبيب ®Raisin Bran
سميد قمحي Cream of Wheat
الرقائق السكرية ®Frosted Flakes
دوائر ملونة ®Froot Loops
رقائق الذرة ®Corn Flakes
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ً مسا ء7:30  صباحا ً الى10:30 متوفر من
Available from 10:30 am to 7:30 pm
)شورب ات مطبوخ ه محليا ً (متوفر مع البسكويت المملح عند الطلب
Homemade Soups (Available with saltine crackers upon request)
Cream of Tomato حساء الطماطم مع الكريمة

Chicken Noodle شوربة الدجاج مع المعكرونة
Chicken or Vegetable Broth .مرق الدجاج أو الخضار

أطباق السلطات الرئيسية

Entree Salads

Chicken Caesar Salad سلطة سيزر مع الدجاج

أطباق السلطات الجانبية

Side Salads

سلطة خضراء

Tossed Greens

خضار مقطعة طازجة متوفرة مع صلصة السلطة "الرانش" أو الحمص
Fresh-Cut Vegetables available with Ranch Dressing or Hummus

صلصة السلطة

Salad Dressings

Casear السيزار
Ranch رانش
Fat Free Raspberry Vinaigrette
ت ت ب ي لة ا ل خل ال م طعم ب ال تو ت خ ال ية ا لد س م
Fat Free Ranch ت ت ب ي لة ال را نش خ ال ية ا لد سم

اختر مكونات الساندويش التي تريدها

Build Your Own Sandwich

 الخبز األبيض أو القمح أو الخبز الدائري األبيض أو القمح، يقدم مع خيارك من خبز الفمح
Served on your choice of Wheat Bread or a White or Wheat Bun.
Available with your choice of condiments upon request
ُمتوفر مع خيارك من التوابل عند الطلب
Choose from:
Peanut Butter زبدة اللوز
Strawberry Jam مربى الفراولة
Sandwich Condiments:
Sliced American Cheese شرائح الجبن األمريكي
Sliced Red Onion شرائح البصل األحمر
Ketchup "صلصة الطماطم "الكاتشب
Sliced Swiss Cheese شرائح الجبنة السويسرية
Light Mayonnaise "صلصة المايونيز الخفيفة " اليت

:اختر من التالي
Sliced Turkey Breast صدر ديك رومي مقطع شرائح
Plain Tuna Packet علبة تونة عادية
Grape Jelly هالم العنب
توابل الساندويش
Leaf Lettuce ورق الخس
Mustard صلصة الخردل
Sliced Cheddar Cheese شرائح الجبنة الشيدر
Sliced Tomatoes شرائح الطماطم
Dill Pickle Slice شرائح المخلل بالشبت
Mayonnaise المايونيز
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ً مسا ء7:30  صباحا ً الى10:30 متوفر من
Available from 10:30 am to 7:30 pm
Lunch and Dinner Entrees
وجبات الغداء والعشاء الرئ ي سية
)شرائح صدرالحبش المشوي (متوفر مع المرقة المكثفة
Roasted Turkey Breast (Available with Gravy)
Potato-Encrusted Cod (Available with Tartar Sauce and Lemon)

)سمك القد المغلف برقائق البطاطا (متوفر مع صلصة التارتر و الليمون

اإلسباغيتي مع خيارك من صلصة باللحم أوصلصة حمراء خالية من اللحم
Spaghetti with your choice of Meat or Marinara Sauce

قالية دجاج حالل بدون عظم مطهوه ببطء في صلصة الشرق األوسطي مع الخضار
Chicken Ghallaya Boneless halal chicken thighs braised in a Middle Eastern sauce with vegetables
Grilled Chicken Breast (Available with chicken gravy)

)صدر دجاج طري مشوي (متوفر مع صلصة الدجاج

) صلصة الخردل مع العسل, صلصة الرانش,قطع الدجاج "الناجتس" (متوفرة مع خيارك من صلصة الباربيكيو
Chicken Nuggets (Available with your choice of BBQ sauce, ranch dressing, honey mustard)

Cheese or Pepperoni Pizza

بيتزا البيبروني او الجبن
المكرونة مع الجبن

Macaroni and Cheese
All Beef Hot Dog on a Bun

ساندويتش نقانق الهوت دوج على الخبز

 أو الصلصة الحارة، الجاكامولي، الكريمة الحامضة، الصلصة، الطماطم، الخس،تاكو لين مع اللحم البقري– مع إختيارك من جبنة التشدر
Beef Soft Tacos – with your choice of cheddar, lettuce, tomato, salsa, sour cream, guacamole or hot sauce

مشاوي طازجة
اختر التوابل من الئحة "توابل الساندويش" أعاله
Choose your condiments from the Build Your Own Sandwich List

Fresh off the Grill

ساندويتش الدجاج المشوي

Grilled Chicken Sandwich

الهمبرغر أو الهمبرغرمع الجبن

Hamburger or Cheeseburger

برغر الخضروات (نباتية) ماليبو برغر

Gardenburger® Malibu Burger

ساندويش جبنة مشوي

Grilled Cheese Sandwich

) صلصة أو صلصة الفاصوليا السوداء، اللحم البقري،كاساديا جبن (متوفر مع دجاج مشوي
Cheese Quesadilla (Grilled chicken, beef, salsa, or black bean salsa available)
. والخالية من الغلوتين باإلضافة إلى أطباق رئيسية نباتية متوفرة عند الطلب،وجبات الحالل و الكوشير
Kosher and Halal, gluten free and additional vegan entrees are available upon request.
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متوفر من  10:30صباحا ً الى  7:30مسا ءً
Available from 10:30 am to 7:30 pm
خيارات جانبية

Side Options

زهيرات القرنبيط األخضر Broccoli Florets
بطاطا بالفرن Baked Potato
ذرة Corn
بطاطا مهروسة Mashed Potato
مكرونة اإلسباغيتي مع صلصة اللحم أو الصلصة الحمراء بدون لحم Spaghetti with Meat or Marinara Sauce
Green Beans
الفاصوليا الخضراء
مرقة الدجاج المكثفة Gravy Chicken
فصوص البطاطا المحمصة Roasted Potato Wedges
المكرونة مع الجبن Macaroni and Cheese
البازالء والجزر Peas& carrots
Garlic Breadstick
شرائح خبز الثوم
األرز األبيض White Rice

وجبات خفيفة

Snacks

جولد فيش جراهام Goldfish® Grahams ®Goldfish

رقائق البطاطا ماركة (Better Made®Potato Chips )®Better Made

بسكويت عالمة السمكة الذهبية Goldfish® Crackers
رقائق هارفست بنكهة جبنة الشيدر®Harvest Cheddar Sun Chips
بشار (سكيني بوب) White Cheddar Popcorn
رقائق التورتيا "توستيتوز" ®Tostitos
Chex Mix
تشيكس مكس

بار شوفان الفراولة Strawberry Oatmeal Bar
الجبن التسلسلي (جبن الخيط) String Cheese
المعجنات المملحة "البريتزل" Pretzels

توابل

Condiments

ملح Salt
سكر أسمر Brown Sugar
جبنة طرية Cream Cheese
مستر داش (مسحوق التوابل من األعشاب الطبيعية) ®Mrs. Dash
صلصة التارتار Tartar Sauce
مربى الفراولة Strawberry Jam
سبليندا (بديل السكر) Splenda
صلصة الطماطم "الكاتشب" Ketchup
زبدة المارجرين Margarine
صلصة Salsa
المايونيز Mayonnaise
شراب محلّى Syrup
صلصة حارة Hot Sauce
صلصة المشويات "الباربكيو" BBQ Sauce
صلصة الخردل بنكهة العسل Honey Mustard
الجاكمولي (خلطة األفوكادو) Guacamole

زبدة الفول السوداني Peanut Butter
فلفل Pepper
زبيب Raisins
هالم العنب Grape Jelly
سكرSugar
فصوص الليمون الطازج Fresh Lemon Wedge
عسل Honey
جبنة البارميجان Parmesan Cheese
صلصة الخردل Mustard
زبدة Butter
كريمة حامضة (ساور كريم) Sour Cream
المايونيز اليت (الخفيفة) Light Mayonnaise
شراب محلى للحمية Diet Syrup
الحمص Hummus
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متوفر طوال النهار Available All Day
الفاكهة و الزبادي

Fruit and Yogurt
Apple

تفاح
موز
عنب طازج
شرائح الخوخ
برتقال األفندي

Banana
Fresh Grapes
Sliced Peaches
Mandarin Oranges

الزبادي :التوت البري أو الفراولة أو تشكلية التوت ،الفانيال ،الزبادي اليوناني بالفراولة ،زبادي الفراولة ماركة )(Go-Gurt
Yogurt: Blueberry, , Mixed Berry, Vanilla, Strawberry Greek Yogurt, Strawberry Go-Gurt

حلويات

Desserts

كيك الشوكوالتة مع طبقة من الشوكوالتة
كعكة رقاقات الشوكوالتة

Chocolate Layer Cake
Chocolate Chip Cookie

شربات مثلجة بنكهة البرتقال أو توت العليق
مصاصات مثلجة
مصاصات مثلجة خالية من السكر
مصاصات مثلجة بنكهة الفاكهة
حلوى البودنغ (شوكوالتة )
اآليس كريم (الشوكوالتة أو الفانيليا)
ثلج إيطالي بطعمة الليمون
الحليب المخفوق بالفانيال أو الفراولة او الكابتشينو
الهالم(:برتقال ،فراولة)
الهالم للحمية ( فراولة موز أو برتقال)
كعكة كرزبي األرز

Sherbert Orange or Raspberry
Popsicles
Sugar Free Popsicles
Patriotic Popsicles
)Pudding (Chocolate
)Ice Cream (Chocolate or Vanilla
Lemon Italian Ice
Milkshake: Vanilla, Chocolate, Strawberry or
Cappuccino
Jello: Orange or Strawberry
Diet Jello: Strawberry Banana or Orange
Rice Krispies Treats

المشروبات

Beverages

المشروبات
العصائر -التفاح ،البندورة ،عصير البرقوق ،عصير التوت البري

Juices -Apple, Orange, Tomato, Prune,, Cranberry

الحليب  -الخالي من الدسم  ، ٪ 2 ،كامل الدسم  ،الالكتيد  ،أو الصويا
Milk -Skim, 2%, Whole, Lactaid, or Soy
قهوة  -عادية أو خالية من الكافيين (متوفر مع كريمة القهوة)
)Coffee-Regular or Decaffeinated (Creamer Available
الشاي  -العادي ،األخضر  ،خالي من الكافيين أو مثلج (ليمون طازج متوفر)
)Tea—Regular, Green, Decaffeinated or Iced (Fresh Lemon Available
شوكوالتة ساخنة من دون سكر إضافي

No Sugar Added Hot Chocolate

الماء المقنن

Bottled Water
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.ضيوف المرضى يمكنهم أيضا ً طلب من خدمة الغرف سفرة الضيوف بمقابل رسوم
Guests of patients may also request Room Service Guest Trays for a fee.
)2(  مشروبات،)4( أربعة أشياء إضافية،)1(  طبق رئيسي:وجبات المريض
)2(  مشروبات،)3(  ثالثة أشياء إضافية،)1(  طبق رئيسي:وجبات المرافق
)ً  صباحا10:30  دوالرات (بعد8.00  صباحا ً) أو10:30  دوالرات (حتى الساعة$5.00
Patient Meals: One (1) Entree, Four (4) Additional items, Two (2) Beverages
Guest Meals: One (1) Entrée, Three (3) Additional Items, Two (2) Beverages
$5.00 (up to 10:30am) $8.00 (after 10:30am)
تُرسل الفاتورة مباشرة إلى حساب المريض في المستشفى
Billed directly to patient hospital account
معظم شركات التأمين ال تُغطي تكلفة هذه الوجبة
Most insurance companies do not cover the cost of this meal

معلومات إضافية لالتصال

Additional Contact Information

2-3663 : يرجى االتصال على، لتقديم طلب آكلك من خط داخلي
To place your food order from an inside line, please call 2-3663
)734( 232-3663 : يرجى االتصال على، لتقديم طلب آكلك من خط خارجي
To place your food order from an outside line, please call (734) 232-3663
 مسا ًء7:30  صباحا ً حتى7:00  من الساعة3-2525 : اتصل على، ألسئلة تتعلق بخدمتك
For questions regarding your service, phone 3-2525 from 7:00 a.m. to 7:30 p.m.
 مسا ًء4:00  صباحا ً حتى7:30 الجمعة من الساعة-  من يوم االثنين6-4090 : يرجى االتصال على،للتحدث مع المدير المساعد للخدمات الغذائية للمرضى
To speak with the Associate Director of Patient Food Services, phone 6-4090 Monday - Friday 7:30 a.m. to 4:00 p.m.
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