
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 {الطلب كيفية}

 

 

 

 
 MyDining  حدد أصنافك المختارة للوجبة ثم اتصل بـ

 أو  غرفتك من 3400-6 الرقم على داينيغ ماي

  .طلبك لتسجيل الجوال هاتفك من  832-826-3400
 

 

  

 
 لىإ وتوصيلها طازجة بمحتويات صينيتك تجهيز سيتم

 .دقيقة 45 غضون في غرفتك

  

 
 .مساء   6:30و صباحا   7 الساعة بين الوجبات طلب ُيرجى
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 {المشروبات}
 واحد مشروب اختيار ُيرجى 

 

  شاي 

 ساخن أو شاي مثلّج
 

 كريستال اليت

 أو ليمونادة الفواكه عصير 

 

 مياه معبأة

 حليب

 أو بالشوكوالتة أو مقشود أو %2 أو الدسم كامل 

 بالالكتيد أو بالصويا أو باألرز
 

 عصير

 تفاح أو عنب أو بري توت أو برتقال 
 

 ساخن كاكاو

 السكر من خال   أو عادي

 }قائمة السوائل الصافية{

 
 المشروبات

 
 شاي مثلج، مشروب 

 الزنجبيل، مشروب الزنجبيل للحمية
 

 الحلويات

 جيالتين ➼

 عادي أو خال  من السكر
 مصاصات مثلجة ➼

 عادية أو خالية من السكر

 مثلجات إيطالية ➼

 
 عصير

 بري توت عنب، تفاح،
 

 مرق

  بقري لحم
  دجاج

 خضروات

 {الكاملة السوائل قائمة}

 

 )حساء( ةشورب

 
 كريمة ،الفطر كريمة الطماطم، كريمة 

 الدجاج
 

 الحلويات

 زبادي، الحليب، مخفوق كريم، آيس
 مهلبية

 
 المشروبات

  مشروب مثلج، شاي 

 للحمية الزنجبيل مشروب الزنجبيل،

 

 عصير

 
 تفاح، توت بري، عنب، برتقال،  

 ، طماطماقراصي
 

 حليب
، مقشود، باألرز، بالشوكوالتة، %2كامل الدسم،  

 بالصويا، بالالكتيد
 

 )سيلاير( حبوب

 فريك، كريمة القمح 
 

 مرق

 لحم بقري، دجاج، خضروات 
 

 

 
 

 رغيف لحم بصلصة الطماطم
 على شكل كب كيك وتقدم مع البطاطا المهروسة

 قائمة
MyDining داينيغ ماي 



 
 

 }اإلفطار{
 برجاء اختيار طبق رئيسي واحد وطبقين جانبيين وصنف خبز 

                                            األطباق الرئيسية

 
 }الغداء والعشاء{

 برجاء اختيار طبق رئيسي واحد وطبقين جانبيين وصنف حلوى 

 األطباق الرئيسية    

  
 
 

                                                                             األطباق الجانبية

 بيض ➼

 مخفوق •
 بالجبنمخفوق  •

 مسلوق سلقاً جيداً  •

 )أومليت(  عجة •
لحم الخنزير  اختر عجة الجبن، أو عجة

 والجبن أو الخضار
 أصابع توست فرنسي مقرمشة ➼

 

 بانكيك بالحليب الرائب ➼

 وافل بلجيكي ➼

اختر طبقة التزيين: شراب القيقب، شراب 
القيقب الخالي من السكر، شراب العنب 

الفراولة  البري، شراب الفراولة، شرائح
أو الموز أو العنب البري، طبقة تزيين 

 مخفوقة

 بيتزا اإلفطار بالقرفة  ➼
 تقدم مع كريمة الفانيليا والتوت الطازج

 سندويتش زبدة الفول السوداني المقرمشة ➼

 والتفاح والجرانوال
 

 المخبوزات
 

 توست | أبيض أو قمح ➼

 كعك الموفين اإلنجليزي ➼

 بسكويت بالحليب الرائب ➼

 كعك الموفين بالعنب البري ➼

 باجل سادة ➼

 باجل بالقرفة والزبيب ➼

اختر جبنة بالكريمة العادية أو جبنة 
 بكريمة الفراولة

 

 

خلطات التتبيل: رانش، إيطالية، سيزر، 
 صلصة بالخل البلسمي

 

 

 األطباق الجانبية

 (باكون( مقدد خنزير لحم ➼

 الخنزير باتيه نقانق لحم ➼

 الديك الروميحلقات نقانق  ➼

 هام لحم الخنزير المشوي ➼

 بطاطا محمرة مقرمشة ➼

 ساخنة وباردة )سيلاير( حبوب ➼

 شوفان* •

 فريك* •

 كريمة القمح* •

 حبوب شيريوس •

 شيريوس بالعسل والمكسرات •

 رايس كريسبيز )مقرمشات أرز( •

 تشكس األرز •

 نخالة زبيب •

 رقائق الذرة •

 فروستيد فليكس •

 فروت لوبس •

 معجنات الكاكاو •

 إفطار الكي تشارمزحبوب  •
*اختر طبقة التزيين: سكر بني، عنب بري، 

 زبيب، شرائح الموز، شرائح الفراولة
 فواكه طازجة ➼

 كأس فاكهة •
 تفاح •

 برتقال •

 موز •

 فراولة •
 تغميسيقدم مع صوص الزبادي لل

 فواكه معلبة ➼

 كأس فاكهة مشكلة •

 خوخ •

 كمثرى •

 صوص تفاح •

 )نكهات منوعة( زبادي ➼
 أصلي •

 خفيف •
 ميري بيري سموذي ➼

عنب بري، فراولة، ُعّليق، زبادي 
 بالفانيليا(

 الخوخ الباردة سموذي ➼

)خوخ، زبادي بالفانيليا، عصير 
 برتقال(

 
 

 

 

 أصناف الشيف الخاصة 

 
 لحم بصلصة الطماطم ➼

على شكل كب كيك  رغيف
 مع البطاطا المهروسة يقدمو

المطهو في  لحم الدجاج الطري ➼

 الفرن
أو صلصة يقدم مع الرانش 

باربيكيو أو مستردة العسل 
 للغموس

 فيليه السمك: متبل تتبيال  خفيفا  أو ➼

 مطهو في الفرن ومقرمش
يقدم مع الليمون وصوص 

 التارتار
 

 البرغر

 2) لحم بقري صغير شرائح ➼ 
 قطع برغر صغيرة(

 أو الديك الرومي برغر الخضار ➼

 دجاج مشوي ➼

 طبقات التزيين: خس، طماطم، مخلل
 

خلطات التتبيل: كاتشب، مايونيز، 
مستردة، مستردة العسل، صلصة 

 باربكيو
 

 سندويتشات التاكو

سندويتش تاكو لحم بقري أو  ➼

 دجاج طري

بالدجاج أو فطائر كويساديال  ➼

 الجبن
 

 طبقات التزيين: خس، طماطم، جبن،

يقدم مع المقرمشات المملحة عند 
 الطلب
 

 السلطات

 سلطة الشيف ➼

 بالدجاج المشوي سلطة سيزر ➼

سلطة تاكو الديك الرومي ➼  
 إيطالية، رانش،خلطات التتبيل: 

البلسمي بالخل صلصة سيزر،  
 بيتزا

 جبن ➼ 

         ببروني ➼

 

 باستا
 مكرونة بالجبنة ➼

اصنع الباستا المثالية التي  ➼

 تريدها بنفسك
 باستا: بيني، سباجيتي، رافيولي

الصلصات: صلصة اللحم، 
الطماطم، كرات اللحم، صلصة 

 صوص ألفريدو، زبد

تقدم مع أصابع الخبز بالثوم عند 
 الطلب

 
 السندويتشات

 اصنع سندويتشك بنفسك ➼ 

 دقيق ، قمح،أبيضخبز: دقيق 
خال  من دقيق أبيض  ،التورتيال

 الغلوتين، قمح خال  من الغلوتين

بروتين: ديك رومي، هام لحم 
روزبيف، سلطة  -الخنزير، روستو

 تونة، زبدة الفول السوداني

الجبن: أمريكي، شيدار، 
 سويسري، بروفولون

خلطات التتبيل: كاتشب، 
مستردة، مايونيز، رانش، 

 جيلي، جيلي خال  من السكر

طبقات التزيين: خس، طماطم، 
 مخلل، بصل

أخبرنا إن كنت تريد سندويتشك 
 مشويا  

 بطاطس مهروسة ➼ 

 بطاطا محمرة مقرمشة ➼

 أرز بني ➼

 باستا بيني ➼

 مكرونة بالجبنة ➼

 ةذرة حلو ➼
 

 الوجبات الخفيفة

 Animal Crackersمقرمشات  ➼

 فواكه مشكلة ➼

مطهوة في  Lay’sشرائح بطاطس  ➼

 الفرن

 أصابع الجزر ➼

 أصابع الجبن ➼

 ،زبدة الفول السوداني المقرمش ➼

 سندويتش التفاح والجرانوال

 
 الحساء

 طماطم بالكريمة ➼

 شعيرية بقطع الدجاج ➼

 أرز بالخضروات ➼

 الطلب عند المملحة المقرمشات مع قدمتُ 

 

 أصناف الحلو
 أصابع باوند كيك بالفانيليا مقلية ➼

 بارفيه كعك أورويو ➼

 بارفيه كوبلر الخوخ بالزبادي ➼

 شورت كيك بالفراولة ➼

 كيكة الشوكوالتة ➼

 كعك بقطع الشوكوالتة الصغيرة ➼

عادية أو دون إضافة سكر أو  مهلبية | ➼
 شوكوالتة أو فانيليا

فانيليا أو شوكوالتة أو  آيس كريم | ➼

 فراولة أو شربات البرتقال
 فانيليا أو مخفوق الحليب | ➼

 شوكوالتة أو فراولة

        بازالء خضراء ➼

 مطهو على البخارجزر  ➼

 فاصوليا خضراء مطهوة على البخار ➼

 بروكولي مطهو على البخار ➼

 الحديقة طازجة من سلطة خضراء ➼

 

 Goldfishمقرمشات  ➼

 Graham Crackersمقرمشات  ➼

 خبز مفرودحمص مع  ➼
 طبق وجبة خفيفة مع الجبن ➼

 زبدة الفول السوداني ➼

 ويفر الفانيليا ➼

 

 
 


