مرطبات للزوار

يتم إعداد قوائم الطعام في مستشفى لندن كلينك بواسطة الشيف بول فرانسيس اوبراين
وفريقه العامل ،وهي قوائم مصممة لتقديم مزيج انتقائي من المأكوالت البريطانية الحديثة
واألطباق العالمية

 £8.50بيتزا

 £8.50إفطار كونتيننتال

 £8.50الطبق الرئيسي

 £10.50إفطار إنجليزي كامل

 £2.50طبق جانبي

£5.50السلطات و المقبالت

 £4.00الحلويات

 £5.50اطباق صغيرة

 £4.00ايس كريم

 £5.50السندوتشات و السندوتشات المحمصة

وجبة اإلفطارBreakfast /
تقدم من الساعة  7صباحاServed from 7am /
المأكوالت الباردةCold items/
.25
.26
.27
.28

المخبوزاتBakery/
 .12كروسان Croissant/

الفاكهة الطازجة Fresh fruit/
التمر Dates/
يخن الخوخ Stewed prunes/
جبن الفيتا Feta cheese/

.13
.14
.15
.16
.17

الزباديYoghurts/
.29
.30
.31

زبادي طبيعي كامل الدسم Full fat natural/
زبادي الفاكهة المبستر قليل الدسم Pasteurised low fat fruit/
زبادي قليل الدسم Low fat natural/

.32
.33
.34
.35

زبادي الفاكهة كامل الدسم Full fat fruit/
زبادي الفاكهة قليل الدسمLow fat fruit/
الزبادي اليوناني Greek yoghurt/
أكتيميل Actimel/

 .1عصيدة الشوفان مع الحليب

فطيرة الفاكهة الدنماركية Fruit Danish/
فطيرة الشوكوالتة Pain au chocolate/
رغيف خبز ابيض White bread roll/
رغيف خبز اسمر Brown bread roll/
توست ابيض White toast/

 .18توست اسمرBrown toast/

المربيات Preserves/
.19
.20
.22
.23
.24

الحبوب Cereals/

عسل Honey/
مربي الفراولة Strawberry jam/
مربي الزبيب االسود Blackcurrant jam/
مربي المشمش
Apricot jam/
مربي التوت األحمر
Raspberry jam/

Porridge made with milk
 .2عصيدة الشوفان مع الماء

Porridge made with water
 .3كورن فليكس Cornflakes/
 .4رقائق النخالة Bran Flakes/
 .5الفاكهة و األلياف Fruit ‘n Fibre/
 .6كورن فليكس الجوز المقرمشCrunchy Nut Cornflakes/
 .7مقرمشات الرز Rice Krispies/
.8
.9
.10
.11

موزلي Alpen muesli/
ويتابيكسWeetabix/
كورن فليكس خالي من الغلوتين Gluten free cornflakes/
موزلي خالي من الغلوتينGluten free muesli/

الوجبات الساخنة Hot items/
.44
.45
.46
.47
.48
.49

 .36نقانق الدجاج Chicken sausage/
Grilled flat mushroom/
 .37المشروم المسطح المقلي
الفطائر األمريكية تقدم مع التوت الموسمية ،الصوص والليمون
 .38كرات البطاطا المقلي Hash brown/
Buttermilk pancakes, seasonal berries & syrup
 .39الطماطم المشوية Roast plum tomato/
الفول المدمسFoul moudamas/
 .40البيض المخفوقScrambled eggs/
Boiled broad beans, garlic, lemon juice & olive oil
 .41البيض المقلي Fried eggs/
خيارات متعددة من العجة Omelette of your choice/
 .42البيض المسلوق بدون قشر Poached eggs/
عجة البيضShakshuka/
.43
البيض المسلوق Boiled eggs/
Baked eggs with spiced vegetables and spinach
عك اإلنجليزي المحمص مع سمك السالمون المدخن مع البيض المسوق و صوص صفار البيض و الليمون
نEggs royale – English muffin, poached eggs, smoked salmon and hollandaise
الكعك اإلنجليزي المحمص مع السبانخ والبيض المسلوق وصوص صفار البيض بالليمون
Eggs Florentine – English muffin, poached eggs, spinach and hollandaise

 £2.50المشروبات الباردةSoft Drinks/

القهوة و الشايCoffee and Teas/
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83

القهوة المعتقة Freshly brewed coffee/
إسبرسو Espresso/
كابتشينوCappuccino/
التيه Latte/
امريكانوAmericano/
الشوكالته الحارة Hot chocolate/
الشاي االنجليزي English breakfast tea/
شاي إيرل جراي Earl grey tea/
شاي زهرة عباد الشمس Camomile tea/
شاي الليمون مع الجنزبيل Lemon and ginger tea/
شاي النعناع Peppermint tea/
الشاي األخضر Green tea/
شاي الفواكهة Fruit tea/
اوفلتين Ovaltine/
Horlicks/
هورليكس
قهوة خالية من الكافيين De-caffeinated coffee/
شاي خالي من الكافيين De-caffeinated Tea/

.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66

األطعمة المسببه للحساسية
G

يرجي االتصال باحد الموظفين اذا رغبت في الحصول على معلومات عن األطعمة التي تحتوي على مواد قد تسبب
الحساسية
SAMPLE

) (330mlمياة معدنية£1.50 Still water (330ml)/
) (330mlمياة غازية £1.50 Sparkling water (330ml)/
عصير البرتقال Orange juice/
عصير التفاح Apple juice/
عصير الطماطم Tomato juice/
كوكوال Coke Cola/
دايت كوالDiet coke/
اللموناده Lemonade/
فانتا برتقال Fanta orange/
امريكان دراي American dry/
الليمون المر Bitter lemon/
ماء فوار Soda water/
ماء التونك Tonic water/
رايبينا Ribena/
لوكوزيت Lucozade/
اورانجينا Orangina/
ابل تايزر Appletizer/

خدمة الغرف
للحصول على حدمة الغرف يرجى االتصال
بمساعدة الخدمة ،االتصال على الرقم السريع
 M2أو الضغط على جرس االتصال.

