
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.

U A M S

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.  
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U A M S

ROOM SERVICE

DININGChips
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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Chế độ ăn lỏng
Chế độ ăn lỏng trong suốt
Nước dùng - Nước cốt gà, bò hoặc 
   rau củ ♥
Thạch gelatin ♥

Kem que ♥
Nước ép, cà phê, trà hoặc nước  
chanh ♥ 

Chế độ ăn lỏng toàn bộ
Bao gồm tất cả các món trong chế độ ăn lỏng trong suốt, đồ uống và các món 
trong *Chế độ ăn lỏng toàn bộ có trong toàn bộ menu.

Chào mừng quý khách đến với Dịch vụ Phòng
Dịch vụ ăn uống tại phòng được cung cấp từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Để
đặt món, vui lòng gọi vào số 6-3463 (DINE) bằng điện thoại phòng hoặc  
501-526-3463 (DINE) từ điện thoại di động.

Các món ăn có thể bị hạn chế do yêu cầu về chế độ ăn kiêng từ đội ngũ chăm  
sóc của quý vị. Các khay thức ăn sẽ bao gồm các loại thực phẩm cần thiết cho  
việc cải thiện sức khỏe của quý vị.

Các tùy chọn gọi món
 Gọi Đường dây Dịch vụ phòng để đặt món.
  Có sẵn bữa ăn tại nhà. Nếu quý vị không có nhu cầu tự đặt món, vui lòng 

thông báo với điều dưỡng của quý vị.
  Nếu quý vị không thể tự đặt món, một đại sứ bệnh nhân sẽ đến phòng quý  

vị và giúp quý vị đặt món. Vui lòng thông báo cho điều dưỡng của quý vị.
  Người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể đặt dịch vụ phòng cho bệnh nhân.

Những lưu ý đặc biệt về chế độ ăn uống
Dịch vụ Dinh Dưỡng có quyền truy cập vào thông tin dị ứng của quý vị, chỉ dẫn 
của bác sĩ về thực đơn ăn uống cũng như bất kỳ hạn chế nào khác về chế độ ăn 
kiêng và luôn có thể hỗ trợ quý vị.

Để giúp quý vị chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, chúng tôi đã để một 
biểu tượng hình trái tim ♥ cạnh những món ăn tốt cho tim mạch.

Điều dưỡng của quý vị sẽ được thông báo khi bữa ăn của quý vị được chuyển  
đến để quý vị có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào được đi kèm với đồ ăn.

Dành cho những bệnh nhân tiểu đường hoặc 
nhạy cảm với carbonhydrate
Thực đơn của chúng tôi có chú thích hàm lượng carbonhydrate (1=15 gam)  
cho mỗi món ăn. Một phần ăn trung bình dành cho bệnh nhân tiểu đường  
chứa từ 3-4 khẩu phần carbonhydrate mỗi bữa ăn.

Khay ăn cho khách ngoài
Mỗi khay ăn dành cho khách có giá $7. Chỉ nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. 
Xin vui lòng thông báo với trung tâm chăm sóc khách hàng nếu quý vị muốn  
yêu cầu một bữa ăn cho khách ngoài khi đặt món.

Khoai tây chiên
Bim bim Lays nướng vị BBQ ♥ (1,5)
Bim bim Lays nướng vị tự nhiên ♥ (1,5)
Bim bim Tostitos nướng ♥ (1)
Bim bim Lays vị truyền thống (1,5)

Bim bim Doritos vị Phô mai Nacho (2)
Bim bim Cheetos giòn (2)
Bim bim ngô Fritos (2)

Tráng miệng
Bánh quy sô-cô-la (3)
Bánh quy đường (3)
Bánh pudding vani ♥ (1,5)*
Bánh pudding sô-cô-la* ♥ (1,5)
Kem vani* (1)
Kem sô-cô-la (1,5)*
Bánh ga tô nhân đào (2)
Kem dâu (1,5)*
Kem tuyết vị cam ♥ (1,5)*
Thạch gelatin: Màu đỏ hoặc cam  
   quýt ♥ (1)*
Bánh quy bơ giòn ♥ (1,5)
Bánh granola ♥ (2)

Bánh cốm gạo giòn (2)
Bánh phô mai (2,5)
Sữa lắc vị vani, hiệu f’real® (3)*+
Sữa lắc vị Sô-cô-la lạnh, hiệu  
   f’real® (3,5)*+
Sinh tố chuối hiệu f’real® (2,5)*+
Các món trái cây và sữa chua  
   trong Thực đơn Bữa sáng
*Thích hợp cho chế độ ăn lỏng toàn bộ
+Hỏi về hương vị theo mùa

Đồ uống
Sữa tách béo ♥ (1)
Sữa ít béo 2% (1)
Sữa nguyên kem (1)
Sữa sô-cô-la (2)
Sữa vani hạnh nhân ♥ (1)
Sữa sô-cô-la hạnh nhân (1,5)
Sữa không lactose ♥ (1)
Nước ép cam ♥ (1)
Nước ép táo ♥ (1)
Nước ép việt quất ♥ (1)
Cà phê ♥
Cà phê decaf (không chứa caffeine) ♥
Trà nóng ♥
Cacao nóng (1,5)

Nước chanh ♥
Trà có đường (không chứa caffeine) ♥
Trà không đường ♥
Powerade (2)
Nước suối đóng chai ♥
Coca-cola (1,5)
Coca ăn kiêng
Sprite (1,5)
Sprite ăn kiêng
Dr. Pepper (1,5)
Dr. Pepper ăn kiêng
Soda gừng (1,5)
Nước ép mận ♥ (2)
V8 ♥ (,5)

Hương vị
Sốt cà chua
Mù tạt vàng
Mayonnaise
Bơ thực vật
Đường
Đường splenda
Đường Sweet & Low
Đường nâu (1)
Muối
Hạt tiêu

Gia vị Mrs. Dash
Phô mai kem (1)
Thạch
Thạch ăn kiêng
Sốt BBQ (1)
Bơ đậu phộng
Mật ong (,5)
Sốt mù tạt mật ong (,5)

Bim bim phô mai Cheddar
Bánh quy giòn Graham (1)
Si-rô (2)
Si-rô ăn kiêng
Bánh quy giòn (,5)
Phô mai Parmesan
Kem chua, không béo
Sốt salsa
Nho khô hộp (1,5)

DỊCH VỤ PHÒNG

BỮA TỐI

Dịch vụ ăn uống tại phòng được cung cấp  
từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Để đặt món, vui lòng gọi vào số 6-3463 (DINE)  
bằng điện thoại phòng hoặc 501-526-3463 (DINE)  

từ điện thoại di động

Giúp chúng tôi cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng bằng 
cách điền vào khảo sát khách hàng. Dùng camera trên Điện 
thoại Thông minh của quý vị để quét mã QR và phản hồi về 
chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Quý vị cũng có thể yêu cầu 
phiếu khảo sát bằng giấy.



Ngũ cốc**
Nóng
Cháo bột yến mạch ♥* (1)
Kem lúa mì ♥* (1,5)
Cháo bột ngô ♥ (1,5)*
Đường nâu (1)
Nho khô đóng hộp ♥ (1,5)

*Thích hợp cho chế độ ăn lỏng toàn bộ

Lạnh
Ngũ cốc Cheerios ♥ (1)
Ngũ cốc ngô ♥ (1)
Ngũ cốc ngô phủ đường ♥ (1,5)
Ngũ cốc quế CinnToast Crunch ♥ (1,5)
Ngũ cốc nguyên hạt với mật ong và  
   hạnh nhân Cheerios ♥ (1)
Ngũ cốc hoa quả Froot Loops ♥ (1)

Khai vị
Ức gà nướng ♥
Thịt bò nấu chậm
Cá trê sốt Cajun ♥
Spaghetti Gà (2)
Âu cánh gà (,5)
Bít tết chiên đồng quê  
   Bánh mì kẹp (3)

Gà sốt cam (2,5)
Bít tết chiên đồng quê  
   có Nước sốt thịt (2)
Thịt lợn hầm BBQ  
   Bánh mì kẹp (3)

Món ăn kèm
Súp lơ xanh ♥ (,5)
Cà rốt non ♥ (1)
Đậu côve ♥
Bắp ♥ (1,5)
Rau củ nướng  
 tổng hợp ♥ (,5)
Xà lách trộn ♥ (,5)
Mì ống và phô mai (1)
Cơm trắng ♥ (1,5)
Cải Brussel Nướng ♥ (,5)

Đậu hầm BBQ (3,5)
Khoai lang, Nửa (2,5)
Khoai tây bỏ lò, Nửa ♥ (2)
Khoai tây chiên (3)
Khoai tây nghiền ♥ (1)
Nước sốt thịt nâu ♥
Nước sốt thịt tiêu ♥ (,5)
Bánh mì ổ nhỏ ♥ (1)
Bánh mì bơ tỏi (1)

Súp
Súp gà* (,5)
Súp cà chua* ♥ (1,5)
Súp bông cải xanh phô mai* (1,5)

Súp rau củ thịt bò (1)
Súp khoai tây phô mai* (2)

*Có sẵn thực đơn xay nhuyễn đa dạng cho chế độ ăn lỏng toàn bộ

Đồ nướng
Bánh Hamburger (1,5)
Bánh Burger Đậu đen (3)
Bánh mì kẹp giăm bông nướng (3)
Bánh mì kẹp gà tây nướng (3)
Bánh Quesadilla Phô mai 
   (thêm Gà hoặc 
   Rau củ) (2)

Bánh mì kẹp thịt xông khói, xà lách  
   và cà chua (3)
Bánh mì gà nướng ♥ (1,5)
Bánh mì phô mai nướng (3)
Gà tẩm bột chiên (1,5)
Burger gà tây (1,5)
†Thêm thịt xông khói

Món ăn sáng được yêu thích
Trứng bác
Trứng phô mai
Trứng chiên (có sẵn hai theo yêu cầu)
Trứng luộc
Bánh quy & Nước sốt thịt (2,5)
Bánh khoai tây cỡ nhỏ (1,5)
Xúc xích sốt thịt (1)

Nước sốt thị tiêu đen (1)
Hai dải thịt xông khói
Xúc xích gà tây dẹt ♥
Xúc xích heo dẹt
Cơm trắng ♥ (1,5)
Bánh kếp (1) (có sẵn hai theo yêu cầu)

Tiệm bánh ăn sáng**
Bánh nướng xốp kiểu Anh ♥ (1,5)
Bánh quy xốp mềm (1,5)
Bánh muffin việt quất ♥ (1)
Bánh mì cuộn hương quế (3)

Bánh mì vòng việt quất (4)
Bánh mì đa hạt nướng ♥ (1,5)
Bánh mì trắng nướng ♥ (1,5)

Trái cây & Sữa chua**
Chén hoa quả tươi ♥ (1)
Chén hoa quả tươi, không dưa ♥ (1,5)
Chuối ♥ (1,5)
Sốt táo ♥ (,5)*
Táo đỏ ♥ (1,5)
Cam ♥ (2)
Nho đỏ ♥ (1)

Dâu tây-Dâu rừng Hy Lạp
Sữa chua ♥ (1,5)
Sữa chua Hy Lạp vị Vani ♥ (1,5)*
Sữa chua Hy Lạp vị Việt quất ♥ (1,5)
Parfait Sữa chua Việt quất ♥ (2)
Đào ướp lạnh ♥ (1)
Quýt hồng ướp lạnh ♥ (1,5)
Phô mai tươi ♥

BỮA SÁNG
Gọi món từ 6:00 sáng đến 9:30 tối

Bữa ăn nhẹ được phục vụ đến 10:30 sáng

BỮA TRƯA & BỮA TỐI
Gọi món từ 10:30 sáng đến 7:00 tối

Bánh mì kẹp ăn sáng hoặc Taco ăn sáng
Các loại bánh mì: Bánh mì đa hạt (3), Bánh mì trắng (3), Bánh sừng bò hoặc
Bánh Tortilla bột mì (1), Bánh mì vòng (4), Bánh quy (1,5) và bánh nướng xốp  
kiểu Anh ♥ (1,5)
Các món trứng: Trứng bác, trứng phô mai hoặc trứng chiên
Các loại thịt: Thịt xông khói, Xúc xích gà tây dẹt ♥ hoặc Xúc xích heo dẹt
Các loại đồ ăn kèm: Phô mai Cheddar bào, Xà lách thái nhỏ, Kem chua hoặc Sốt Salsa

Quầy Mì
Các loại Mì: Spaghetti hoặc Penne ♥ (1)
Các loại rau củ: Cà rốt bào sợi, Cà chua thái hạt lựu,
Súp lơ cắt nhỏ, Ớt chuông đỏ thái hạt lựu, Rau bina, Nấm thái lát,  
Hành tím thái hạt lựu
Các loại Sốt: Sốt Marinara ♥, Sốt thịt hoặc Sốt Alfredo
Các loại đồ ăn kèm: Ức gà nướng ♥ hoặc Áp chảo Rau củ ♥

Quầy Taco
Các loại Taco: Vỏ ngô cứng ♥ (,5) hoặc Bột Tortillas (1)
(có thể yêu cầu hai suất)
Các loại thịt: Gà nướng Fajita, Cá trê tẩm sốt Cajun hoặc Thịt bò băm tẩm gia vị ♥
Các loại đồ ăn kèm: Phô mai Cheddar bào, Xà lách thái nhỏ, Cà chua thái hạt lựu,  
Bơ ♥, Kem chua hoặc Sốt Salsa

Tự làm bánh Pizza của riêng quý vị
Các loại thịt: Xúc xích Pepperoni thái lát, Xúc xích heo vụn,
Gà nướng Fajita hoặc Thịt xông khói vụn
Các loại rau củ: Ớt chuông đỏ thái hạt lựu, Nấm thái lát,
Hành tím thái hạt lựu, Cà chua thái hạt lựu, Rau bina hoặc Oliu đen

Các loại Pizza được yêu thích
Phô mai (3)
Xúc xích Pepperoni (3)
Rau củ (3)
Dành cho người mê thịt (Xúc xích Pepperoni, Xúc xích & Thịt xông khói) (3)
Thượng hạng (3)
Gà Tây Nam (Thịt gà, Thịt xông khói, Hành tím & Rau bina (3)

Các loại Salad
Salad rau trộn, Nhỏ ♥
Salad rau tổng hợp, Nhỏ ♥
Salad phô mai tươi & Hoa quả theo mùa ♥ (1,5)
Salad gà tây, Nhỏ (,5)
Salad rau bina & Hạt diêm mạch, Nhỏ† ♥ (2)
Salad Hy Lạp với Sôt Mediterranean†
†Thêm ức gà

Sốt Salad
Các tùy chọn sốt thường và sốt không béo có sẵn: Sốt Ranch, Sốt dầu giấm Ý,  
Sốt nghìn hòn đảo, Sốt kiểu Pháp

Các món ngon được yêu thích
Gà tây, bơ với đồ cuốn sốt Chipotle Hummus (5)
Cuốn rau húng tây với sốt Pesto Hummus† (5)  
   (Có thể mua nửa suất)
†Thêm ức gà
Bánh mì kẹp kem bơ đậu phộng & mứt (3)
Bánh mì gà tây (3)
Bánh mì thịt nguội (3)
Bánh cup salad gà (1) hoặc Bánh mì kẹp salad gà
Bánh cup salad cá hồi (,5) hoặc Bánh mì kẹp

Các loại Bánh mì
Bánh mì đa hạt ♥ (3) Bánh mì trắng ♥ (3) Bánh sừng bò (1,5)

Các loại Phô mai
Phô mai Mỹ Phô mai Cheddar Phô mai Thụy Sĩ

Cây nhà lá vườn
Xà lách Cà chua ♥ Dưa chuột muối Hành tây Bơ ♥

*Thích hợp cho chế độ ăn lỏng toàn bộ
**Có thực đơn ăn nhẹ Lựa chọn Bánh mì trắng hoặc Bánh lúa mì


