
Dịch Vụ Phục Vụ Thức Ăn Tại Phòng Ở Anderson 

Thực đơn cho bệnh nhân 

Chúng tôi cung cấp thức ăn tươi, nấu chín theo đơn đặt từ thực đơn và theo phong cách nhà 
hàng. Bác sĩ của bạn sẽ viết một yêu cầu với chế độ ăn uống mà bạn cần. Nếu bác sĩ của bạn yêu 
cầu một chế độ ăn uống đặc biệt cho tình trạng sức khỏe của bạn, nếu một số món trong thực 
đơn không phù hợp với chế độ ăn uống của bạn, vì vậy chúng tôi sẽ không được phép dùng nó 
để phục vụ bạn. Nhân viên phục vụ phòng sẽ giúp bạn chọn lựa dựa trên chế độ ăn uống đặc 
biệt của bạn và / hoặc chất gây dị ứng. 

Thực đơn cho khách 

Chúng tôi cung cấp thực đơn cho gia đình và khách của bạn.  Chúng tôi yêu cầu trả tiền ngay khi 
giao thức  ăn.  Chúng tôi chấp nhận thẻ tín dụng (American Express, Discover, Mastercard, và 
Visa) và tiền mặt (US đô la) của Mỹ. Chúng tôi không thể chấp nhận chi phiếu. Nhân viên của 
chúng tôi không được phép nhận tiền boa. 

Làm thế nào để đặt thức ăn 
Bạn có thể lựa chọn các bữa ăn của bạn và đặt thức ăn bất cứ lúc nào giữa 06:30 am và 09:30 
pm bằng cách gọi 2-3463. Nếu bạn cần đặt thức ăn bằng  tiếng  _Mandarin_, xin vui lòng nói 
"Mandarin" và chờ cho đến khi một người phiên dịch đến để giúp nhân viên phục vụ phòng 
trong việc đặt thức ăn của bạn. Xin hãy kiên nhẫn, vì nó có thể mất vài phút để có được một 
người phiên dịch và sắp đặt một cuộc gọi điện cho việc đặt thức ăn của bạn. Xin vui lòng tiếp tục 
giữ điện thoại cho đến khi một người phiên dịch ở trên đường dây. Bữa ăn của bạn sẽ được 
giao trong vòng 45 phút. 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn có sự giúp đỡ với dịch vụ phục vụ tại phòng, xin vui lòng gọi 
cho chúng tôi tại số 2-3463. 

Dịch vụ phục vụ tại phòng ở  Anderson đã được tạo ra để thu hút sự thèm ăn của bạn, khuyến 
khích dinh dưỡng tối ưu, và cung cấp sự vui thích trong ăn uống. Chúng tôi mong muốn cung 
cấp cho bạn một kinh nghiệm ăn uống thú vị. 


