
Room service meals are available  
from 6 a.m. to 7 p.m.  

To place your order, call 6-3463 (DINE)  
from your room phone or 501-526-3463  

(DINE) from a cell phone.

UAMS

ROOM SERVICE

DINING

Welcome to Room Service
Room Service meals are available from 6 a.m. to 7 p.m. To
place your order, call 6-3463 (DINE) from your room phone or 
501-526-3463 (DINE) from a cell phone.

Food orders may be limited due to diet restrictions from
your care team. Your meal tray will include the food 
needed to improve your health.

Ordering Options
 Call the Room Service Line to place your order.
 House meals are If you do not wish to  

choose your own meals, please let your nurse know. 
 If you are not able to place your own order, a patient 

ambassador will visit your room and take your order.  
Please let your nurse know.
 Patient Caregivers may also place room service orders for 

the patient.

Special Diet Considerations
Nutrition Services has access to your allergies, doctor’s
orders regarding food and beverages and any other
dietary restrictions and will be able to assist you.

To assist you in making healthier choices we have placed
a  ♥  next to menu items that are heart healthy.

Your nurse will be notified when your meal is delivered so
you can take any medication that should be given with
food.

Help us improve our guest satisfaction by 
completing a customer survey. Use the camera 
on your Smart Phone to scan the QR Code to 
let us know how we are doing. Paper surveys 
are available upon request.

For our diabetic or carbohydrate 
sensitive patients
Our menu includes the number of carbohydrate servings
(1=15 grams) for each item. The average diabetic patient
diet includes 3-4 carbohydrates servings per meal.

Guest Trays
Guest trays are available for $7. Payment is by credit card
only. Please tell the call center it is a guest meal order
when you call.

Room service meals are available  
from 6 a.m. to 7 p.m.  

To place your order, call 6-3463 (DINE)  
from your room phone or 501-526-3463  

(DINE) from a cell phone.

UAMS

ROOM SERVICE

DINING Chips
Baked Lays BBQ ♥ (1.5)
Baked Lays Plain ♥ (1.5)
Baked Tostitos ♥ (1)
Lays Classic (1.5)

Nacho Cheese Dorito (2) 
Crunchy Cheetos (2)
Frito Corn Chips (2)

Dessert
Chocolate Chunk Cookie (3)
Sugar Cookie (3)
Vanilla Pudding ♥ (1.5)*
Chocolate Pudding* ♥ (1.5)
Vanilla Ice Cream* (1)
Chocolate Ice Cream (1.5)*
Peach Cobbler (2)
Strawberry Ice Cream (1.5)*
Orange Sherbet ♥ (1.5)*
Gelatin: Red or Citrus ♥ (1)*
Shortbread Cookies ♥ (1.5)
Granola Bar ♥ (2)

Rice Crispy Treat (2)
Cheesecake (2.5)
Vanilla Bliss, f’real  
   Milkshake (3)*+
Chocolate Chill, f’real     
   Milkshake (3.5)*+
Strawberry Banana f’real       
   Smoothie (2.5)*+
Fruit and Yogurt Items 
   from Breakfast Menu
*Allowed on Full Liquid Diet
+Ask about seasonal flavors

Beverages
Skim Milk ♥ (1) 
2% Milk (1)
Whole Milk (1)
Chocolate Milk (2)
Vanilla Almond Milk ♥ (1)
Chocolate Almond Milk (1.5)
Lactose Free Milk ♥ (1) 
Orange Juice ♥ (1)
Apple Juice ♥ (1)
Cranberry Juice ♥ (1)
Co�ee ♥
Decaf Co�ee ♥
Hot Tea ♥
Hot Cocoa (1.5)

Lemonade ♥
Sweet Tea (decaf) ♥
Unsweetened Tea ♥
Powerade (2)
Bottled Water ♥
Coke (1.5)
Diet Coke
Sprite (1.5)
Sprite Zero
Dr. Pepper (1.5)
Diet Dr. Pepper
Ginger Ale (1.5)
Prune Juice ♥ (2)
V8 ♥ (.5)

Condiments
Ketchup
Mustard
Mayonnaise
Margarine
Sugar
Splenda
Sweet & Low
Brown Sugar (1)
Salt
Pepper

Mrs. Dash
Cream Cheese (1)
Jelly
Diet Jelly
Barbecue Sauce (1)
Peanut Butter
Honey (.5)
Honey Mustard
   Sauce (.5)

Snack Cheddar      
   Cheese 
Graham Crackers (1) 
Syrup (2)
Diet Syrup
Crackers (.5)
Parmesan Cheese
Sour Cream, Fat Free
Salsa
Raisin Box (1.5)

Liquid Diets
 
Clear Liquid Diet
Broth - Chicken, Beef or
   Vegetable ♥
Gelatin ♥

Popsicle ♥
Juice, Co�ee, Tea or 
Lemonade ♥

Full Liquid Diet
Includes All Clear Liquid Diet items, Beverages and any *Full 
Liquid items available throughout menu.
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األنظمة الغذائية بالسوائل الكاملة
 يشمل جميع أصناف النظام الغذائي السائلة الصافية والمشروبات وأي *أصناف سائلة كاملة 

متوفرة في قائمة الطعام.

مرحًبا بكم في خدمة الغرف
 تتوفر وجبات خدمة الغرف من الساعة 6 صباًحا حتى الساعة 7 مساًء. لتقديم طلبك، يُرجى 

 االتصال بالرقم 6-3463 )الطعام( من هاتف غرفتك أو رقم 3463-526-501 )الطعام( من 
الهاتف المحمول.

قد تكون طلبات الطعام محدودة بسبب قيود النظام الغذائي الُمقدم من فريق الرعاية الخاص بك. 
ستتضمن وجبتك الغذائية الطعام الالزم لتحسين صحتك.

خيارات الطلب
االتصال بخط خدمة الغرف لتقديم طلبك.  

  الوجبات المنزلية متوفرة. إذا كنت ال ترغب في اختيار وجبات الطعام الخاصة بك، فيُرجى 
إعالم ممرضتك بذلك.

  إذا لم تكن قادًرا على تقديم طلبك، فسوف يزور مرافق المرضى لتقديم الرعاية الشخصية لهم 
غرفتك ويأخذ طلبك؛ لذا رجاًءا أخبر ممرضتك بذلك.

  يُمكن لمقدمي الرعاية للمرضى أيًضا تقديم طلبات خدمة الغرف للمريض.

اعتبارات الحمية الغذائية الخاصة
تتمتع خدمات التغذية بإمكانية الوصول إلى أمراض الحساسية التي تعاني منها وأوامر الطبيب فيما 

يتعلق باألطعمة والمشروبات وأي قيود غذائية أخرى وستكون قادرة على مساعدتك.

لمساعدتك في اتخاذ خيارات صحية، قمنا بوضع عالمة ♥ بجوار عناصر القائمة الصحية للقلب.

سيتم إعالم ممرضتك حال تسليم وجبتك حتى تتمكن من تناول األدوية الواجب تناولها مع الطعام.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري أو 
الكربوهيدرات

تتضمن قائمتنا عدد حصص الكربوهيدرات بمعدل )1=15 جرام( لكل عنصر. ويتضمن متوسط 
النظام الغذائي لمرضى السكري على 3-4 حصص من الكربوهيدرات لكل وجبة.

أطباق النزالء
 تتوفر أطباق النزالء مقابل 7 دوالرات. الدفع ببطاقة االئتمان فقط. يُرجى إخبار مركز خدمة 

العمالء بأن هذا الطلب وجبة خاصة بالنزيل عند االتصال.

دوريتوس بنكهة جبن الناتشو )2(
شيتوس كرنشي )2(

رقائق الذرة من فريتو )2(

رقائق البطاطس
رقائق مخبوزة من ليز بنكهة الباربيكيو ♥ )1.5(

رقائق مخبوزة مستوية من ليز ♥ )1.5(
رقائق مخبوزة من توستيتوس ♥ )1(

رقائق كالسيك من ليز )1.5(

حلوى األرز المقرمشة )2(
تشيز كيك )2.5(

 ®f’real ميلك شيك 
   بنكهة الفانيليا اللذيذة )3(*+

®f’real ميلك شيك 
 بنكهة الشوكوالتة )3.5(*+

®f’real مشروب سموذي 
   بنكهة الموز بالفراولة )2.5(*+

أصناف الفاكهة والزبادي من قائمة اإلفطار
*مسموح به في النظام الغذائي بالسوائل الكاملة

+اسأل عن النكهات الموسمية

الحلوى
بسكويت بقطع الشوكوالتة )3(

بسكويت بالسكر )3(
بودنج الفانيليا ♥ )1.5(*

بودنج الشوكوالتة* ♥ )1.5(
مثلجات بالفانيليا* )1(

مثلجات بالشوكوالتة )1.5(*
كعكة بقطع الخوخ )2(

مثلجات بالفراولة )1.5(*
شربات البرتقال المثلج ♥ )1.5(*

جيالتين: أحمر أو حمضي ♥ )1(*
بسكويت الخبز الهش ♥ )1.5(

قطعة خبز محشوة بقطع الفواكهة المجففة ♥ )2(

عصير الليمون ♥
شاي محلى )منزوع الكافيين( ♥

شاي غير محلى ♥
باوريد )2(

مياه معدنية ♥
كوكاكوال )1.5(

كوكاكوال دايت منخفض السعرات الحرارية
سبرايت )1.5(

سبرايت زيرو خالي من السكر
د. بيبر )1.5(

د. بيبر دايت منخفض السعرات الحرارية
مزر الزنجبيل )1.5(

عصير البرقوق المجفف ♥ )2(
).5( ♥ V8 

المشروبات
حليب خالي الدسم ♥ )1(

2% حليب )1(
حليب كامل الدسم )1(
حليب بالشوكوالتة )2(

حليب اللوز بالفانيليا ♥ )1(
حليب اللوز بالشوكوالتة )1.5(

حليب خالي من الالكتوز ♥ )1(
عصير برتقال ♥ )1(

عصير تفاح ♥ )1(
عصير التوت البري ♥ )1(

قهوة ♥
قهوة منزوعة الكافيين ♥

شاي ساخن ♥
كاكاو ساخن )1.5(

مقرمشات جبن الشيدر
رقائق غراهام )1(
شراب مركز )2(

شراب دايت منخفض السعرات 
الحرارية

رقائق من الدقيق )5.(
جبن بارميزان

كريمة حامضة، خالية من الدهون
صلصة

علبة زبيب )1.5(

مسز. داش
جبن كريمي )1(

جيلي
جيلي دايت منخفض السعرات 

الحرارية
صوص الباربيكيو )1(

زبدة الفول السوداني
عسل )5.(

 صلصة الخردل 
   بالعسل )5.(

البهارات
كاتشب

صلصة الخردل
مايونيز

سمن نباتي
سكر

سبليندا
سويت اند لو

سكر بني )1(
ملح
فلفل

خدمة الغرف

الطعام

 تتوفر وجبات خدمة الغرف 
من الساعة 6 صباًحا حتى الساعة 7 مساًء.

 لتقديم طلبك، يُرجى االتصال بالرقم 6-3463 )الطعام( 
 من هاتف غرفتك أو رقم 3463-526-501 )الطعام( 

من الهاتف المحمول.

ساعدنا في تحسين مستوى رضا النزالء من خالل إكمال استطالع رأي 
العمالء. يُرجى استخدام الكاميرا على هاتفك الذكي لمسح رمز االستجابة 

 السريعة إلعالمنا بمستوى الخدمة. االستطالعات الورقية متوفرة عند 
الطلب.

مصاصة مثلجة ♥
عصير أو قهوة أو شاي أو عصير الليمون ♥ 

األنظمة الغذائية بالسوائل
األنظمة الغذائية بالسوائل الصافية

مرق - دجاج أو لحم بقري أو خضروات ♥
جيالتين ♥



الحبوب**
الباردة

تشيريوس ♥ )1(
كورن فليكس ♥ )1(

فروستد فليكس ♥ )1.5(
سينتوست كرانش ♥ )1.5(

تشيريوس بالعسل والمكسرات ♥ )1(
فروت لوبس ♥ )1(

الساخنة
دقيق الشوفان ♥* )1(

كريمة القمح ♥* )1.5(
برغل ♥ )1.5(*

سكر بني )1(
علبة زبيب ♥ )1.5(

*مسموح به في النظام الغذائي بالسوائل الكاملة

المقبالت
دجاج باليوسفي )2.5(

شطيرة اللحم المقلي مع صلصة اللحم )2(
شطيرة لحم الخنزير المشوي )3(

صدر دجاج مشوي ♥
مشوي في القدر

سمك السلور الكاجون ♥
سباغيتي أو بيني ♥ )2(

أجنحة الدجاج المقرمشة )5.(
شطيرة اللحم المقلي المقرمش )3(

األطباق الجانبية
فاصوليا مخبوزة بالباربيكيو )3.5(

بطاطا حلوة، نصف حبة )2.5(
بطاطا مخبوزة، نصف حبة ♥ )2(

بطاطس مقلية )3(
بطاطس مهروسة ♥ )1(

صلصة اللحم البني ♥
صلصة اللحم بالفلفل ♥ )5.(

قطع خبز القمح ♥ )1(
خبز بالثوم )1(

بروكلي ♥ )5.(
جزر صغير ♥ )1(
فاصوليا خضراء ♥

ذرة ♥ )1.5(
مزيج الخضار المحمص ♥ )5.(

كول سلو ♥ )5.(
المكرونة بالجبن )1(
أرز أبيض ♥ )1.5(

كرنب بروكسل محمص ♥ )5.(

الحساء
اللحم البقري بالخضار )1(

البطاطس بالجبن* )2(
معكرونة الدجاج* )5.(

الطماطم* ♥ )1.5(
البروكلي بالجبن* )1.5(

*أصناف الحساء المركز متاحة لألنظمة الغذائية بالسوائل الكاملة

من مشاوينا
شطيرة بي ال تي "لحم الخنزير المقدد والخس 

والطماطم" )3(
شطيرة دجاج مشوي ♥ )1.5(

شطيرة جبن مشوي )3(
شرائح صدور الدجاج المقرمشة )1.5(

برجر ديك رومي )1.5(
†إضافة لحم الخنزير المقدد

همبرغر )1.5(
برجر الفاصوليا السوداء )3(

شطيرة لحم خنزير مشوي )3(
شطيرة ديك رومي مشوي )3(

 كاساديا بالجبنة
   )إضافة الدجاج أو الخضار( )2(

أطباق وجبة اإلفطار
صلصة اللحم بالفلفل )1(

اثنين من شرائح لحم الخنزير المقدد
فطيرة صغيرة من الديك الرومي بالنقانق ♥

فطيرة صغيرة من لحم الخنزير بالنقانق
أرز أبيض ♥ )1.5(

بان كيك )1( )متوفر اثنين بالطلب(

بيض مخفوق
بيض بالجبن

بيض مقلي )متوفر اثنين بالطلب(
بيض مسلوق

البسكويت وصوص اللحم )2.5(
هاش براون مينيس )1.5(
صلطة اللحم بالنقانق )1(

مخبوزات الفطور**
كعك التوت البري )4(

خبز محمص متعدد الحبوب ♥ )1.5(
خبز محمص أبيض ♥ )1.5(

كعكة المافن اإلنجليزية ♥ )1.5(
البسكويت )1.5(

كعكة المافن بالتوت البري ♥ )1(
لفافة القرفة )3(

الفاكهة والزبادي**
زبادي بالفراولة اليونانية وتوت العليق ♥ )1.5(

زبادي بالفانيليا اليونانية ♥ )1.5(*
زبادي بالتوت البري اليوناني ♥ )1.5(

بارفيه الزبادي بالتوت البري ♥ )2(
قطع الخوخ المثلج ♥ )1(

قطع اليوسفي المثلج ♥ )1.5(
جبن قريش ♥

كوب من الفواكه الطازجة ♥ )1(
كوب من الفواكهة الطازجة، بدون شمام ♥ )1.5(

موز ♥ )1.5(
عصير التفاح ♥ )5.(*

تفاح أحمر ♥ )1.5(
برتقال ♥ )2(

عنب أحمر ♥ )1(

وجبة اإلفطار
الطلب من الساعة 6:00 صباًحا حتى 9:30 صباًحا.

تتوفر خيارات الوجبات الخفيفة حتى الساعة 10:30 صباًحا.

الغداء والعشاء
الطلب من الساعة 10:30 صباًحا حتى 7:00 مساًء.

شطيرة الفطور أو تاكو
اختر نوع الخبز: متعدد الحبوب )3(, أبيض )3(, كرواسون أو

دقيق تورتيال )1(، كعك )4(، بسكويت )1.5( وكعكة المافن اإلنجليزية ♥ )1.5(
اختر نوع البيض الذي تفضله: بيض مخفوق أو بيض بالجبن أو بيض مقلي

اختر نوع اللحوم التي تفضلها: شرائح لحم الخنزير المقدد، فطيرة صغيرة من الديك الرومي بالنقانق ♥ 
أو فطيرة صغيرة من لحم الخنزير بالنقانق

اختر اإلضافة التي تفضلها: كوب شيدر مبشور، كوب خس مبشور، كريمة حامضة أو كيس صلصة

المعكرونة
اختر نوع المعكرونة التي تفضلها: سباغيتي أو بيني ♥ )1(

اختر الخضار الذي تفضله: جزر مبشور، قطع من الطماطم قطع من البروكلي، قطع من الفلفل 
األحمر، سبانخ، شرائح من عيش الغراب، قطع من البصل األحمر
اختر الصوص الذي تفضله: مارينارا ♥ ، صلصة اللحم أو الفريدو

اختر اإلضافة التي تفضلها: صدر دجاج مشوي ♥ أو خضار مطبوخ ♥

التاكو
اختر نوع التاكو الذي تفضله: قشرة ذرة صلبة ♥ )5.( أو تورتيال طحين )1( )متوفر اثنين بالطلب(
اختر نوع اللحوم التي تفضلها: فاهيتا الدجاج المشوي، سمك السلور الكاجن أو اللحم البقري المفروم ♥

اختر اإلضافة التي تفضلها: كوب شيدر مبشور، كوب خس مبشور، قطع من الطماطم، أفوكادو ♥ ، 
كريمة حامضة أو كيس صلصة

أعد البيتزا الخاصة بك
 اختر نوع اللحوم التي تفضلها: شرائح بيبروني، كسرات نقانق لحم الخنزير، دجاج فاهيتا مشوي 

أو فتات لحم مقدد
اختر الخضار الذي تفضله: قطع من الفلفل األحمر، شرائح عيش الغراب، قطع من البصل األحمر، 

قطع من الطماطم، السبانخ أو الزيتون األسود

أطباق البيتزا
جبنة )3(

بيبروني )3(
خضار )3(

عشاق اللحوم )بيبروني، نقانق ولحم مقدد( )3(
سوبريم )3(

ساوث ويست دجاج )دجاج ولحم مقدد وبصل أحمر وسبانخ )3(

عروض السلطة
سلطة خضراء، حجم صغير ♥

سلطة خضراء مشكلة، حجم صغير ♥
جبن قريش وكوب من الفواكه الموسمية الطازجة ♥ )1.5(

سلطة شيف تركي، حجم صغير )5.(
سلطة السبانخ والكينوا، حجم صغير† ♥ )2(

سلطة يونانية بصلصة البحر األبيض المتوسط†
†إضافة صدر الدجاج

صلصات السلطة
تتوفر خيارات عادية وخالية من الدهون: رانش، ايطالي، 1000 ايالند، فرنسي

أطباق اللحوم
ديك رومي، أفوكادو مع ملفوف حمص شيبوتل بالطحينة )5(

 ملفوف حمص نباتي مع صلصة الريحان† )5( 
   )نصف الكمية متوفرة(

†إضافة صدر الدجاج
شطيرة كريمة زبدة الفول السوداني والجيلي )3(

شطيرة ديك رومي )3(
شطيرة لحم الخنزير )3(

كوب سلطة دجاج )1( أو شطيرة
كوب سلطة تونة )5.( أو شطيرة

اختيار الخبز
كرواسون )1.5( أبيض ♥ )3(  متعدد الحبوب ♥ )3( 

اختيار الجبن
سويسرية شيدر  أمريكية 

من الحديقة
أفوكادو ♥ بصل  مخلل  طماطم ♥  خس 

*مسموح به في النظام الغذائي بالسوائل الكاملة
ُتقدم مع اختيارك من خبز القمح األبيض أو الكامل**اختيارات الوجبات الخفيفة متوفرة


