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

مرطبات للزوار
 £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

خدمة تقديم الطعام داخل الغرف
In Room Dining
متوفره من الساعة  12:00حتي 21:30

Served between 12:00 and 21:30

المقبالت Starters /
 .93التبولة Tabbouleh/
.94
.95
.96
.97

 .88الفالفل Falafel/

Fresh chopped parsley, red onion, tomato and bulgur wheat
سلطة الفتوشFattoush salad/
Green lettuce with pepper, radish, sumac and fried pitta
احمر عدس شوربة
Red lentil soup
حساء البندورة المحمصة
Roasted plum tomato soup

حساء الميسو مع بيض الدجاج
Miso broth with hens egg

Light and crispy chickpea fritters

 .89الحبار مع صوص الهريس الحار Harissa spiced squid/
Fried squid in rose harissa paste
 .90البطاطا الحارة Batata harra/
Spiced potato, garlic, peppers and coriander
 .91الحمص والخبز المسطح Hummus and flat bread/
Chickpea, garlic, tahini and lemon juice
 .92سلطة بابا غنوج والخبز المسطح Baba ghanoush and flat bread/
Aubergine dip with garlic, lemon, tahini and olive oil

االطباق الجانبيةSide Dishes /
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112

الطبق الرئيسيMain Dishes /

السلطة الخضراءGreen salad/
ارز على البخارSteamed rice/
األرز بالزعفرانSaffron rice/
صوص الدغوسDakous sauce/
Masala Fries/
البطاطس المقلي بتتبيل الماساال
البطاطس المقليةChips/
البطاطس المدهونةCreamed potato/
خضار الموسمMarket vegetables/

.98

كفتة الضأن
Lamb Kofte - Minced lamb, onions, mint, coriander and spices

.99

فروج الدجاج المتبل  -مع زيت الزيتون والليمون والفلفل الحلو والثوم
Spiced Poussin - Baby chicken with olive oil, lemon, paprika and garlic

.100

سمك القد الطازج المشوي مع زبدة الشبت
Fresh roasted cod with dill butter

.101

دجاج مع صوص الدغوس واألرز بالزعفران
Chicken with dakous sauce and saffron rice

.102

متبل لحم الضأن الكاري ،الزنجبيل ،الكزبرة ،األرز البسمتي ،رايتا و خبز
النان
Spiced lamb curry, ginger, Coriander, basmati rice, raita, naan

 .103البامية المطبوخة في صوص الدغوس  ،مع الكزبرة الطازجة
.104

Okra stew - Sautéed okra in Dakous sauce and coriander
كاري متبل بالخضار و البانير مع االرز
Spiced vegetable and paneer curry with rice

السندوتشات ،السندوتشات المحمصة و البيتزا
Sandwiches, Paninis and Pizzas
يرجى االتصال بمساعد الخدمة اذا كنت ترغب في طلب ساندوتش ،ساندوتش محمص او بيتزا
Please contact our catering assistants if you would like to order a sandwich, panini or pizza
انواع الخبز المتوفر ;الخبز الفرنسي  ،خبز الشباتا ،الخبز المحمص ،الخبز األبيض و الخبز األسمر
Breads available: baguette, ciabatta, panini, white, brown or granary
األبيض خالي الغلوتين  ،بالحبوب ،الشباتا ،الخبز المحمص و البيتزا
Gluten free white, seeded, ciabatta, paninis and pizzas are also available

االيس كريم و المثلجات Ice creams and sorbets/
.117
.118
.119
.121
.122
.123
.124

ايس كريم الفانيليا Vanilla ice cream/
ايس كريم الشكوالتة Chocolate ice cream/
ايس كريم الفراولة Strawberry ice cream/
Salted caramel ice cream/
ايس كريم الكراميل المملح
Stem ginger ice cream/
ايس كريم ال َز ْن َج ِبيل
مثلجات فاكهة الباشون Passionfruit sorbet/
مثلجات البرتقال األحمرBlood orange sorbet/

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

الحلوياتDesserts/
.113
.114
.115
.116

تارت الشوكوالتة الطازج مع التوت
Chocolate tart with fresh raspberries
بانا كوتا بمخيض اللبن مع البرقوق اإلنجليزي وكومبوت التين
Buttermilk panna cotta with English plum and fig compote
بودنغ األرز بالتفاح االخضر
Creamed rice pudding and bramley apple
المهلبية  -الحليب و جيلي ماء الورد مع الفستق
Mahalabia – milk and rosewater jelly with pistachios

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

