
     Premieringulf 
 
For more information and restaurant bookings, 
call us or contact us at premierinn@elr.ae

LIGHT, FRESH 
MEDITERRANEAN
ALL DAY DINING.



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Starters
Soup of the Day (V)     30
Freshly made soup of the day 
with cheesy garlic bread 
*Please ask your waiter for 
today’s choice

Dynamite Shrimp
(SF)                          50
Crispy breaded shrimp tossed 
in dynamite sauce

Crispy Calamari (CR)   40
Crispy fried calamari rings 
with lemon aioli and 
lime wedge 

Halloumi Fries (V,GF) 40
Served with cucumber yoghurt 
& pomegranate

Falafel (V)          40
With yoghurt & cucumber 
dressing, served with hummus 
and fatoush salad

Chicken Wings
Choose either Jamaican Jerk 
or Smoked BBQ (SF) flavor

Vegan Superfood Salad 
(VE,GF)        50
Kale, frisee, romaine lettuce 
and radicchio with broccoli, 
carrots, green apple, 
cucumber, cherry tomato, 
pink quinoa, and pomegranate 
seeds with mango dressing  

Fatoush Salad 
(VE,GF)        45
Romaine lettuce, mixed 
peppers, cherry tomato, onion, 
cucumber, red radish, 
pomegranate with lemon & 
olive oil dressing 
and sumac powder

Kale Caesar Salad (SF) 55
Kale and romaine lettuce, 
parmesan cheese, garlic 
croutons, crispy bacon, soft 
boiled egg, fried capers 
and anchovies  

  6 pcs
 

45
80 12 pcs

 24 pcs  120  

Top your salad:   
Chicken  15 
Salmon (SF)  
Shish Taouk Skewer 20  

25

Salads

Pizzas
Pizza Margarita (V)  50
Tomato sauce, mozzarella, 
oregano & basil

Pizza Giardinera (V) 55
Tomato sauce, mozzarella, 
broccoli, mixed peppers, 
mushrooms, red onion, cherry 
tomatoes, Kalamata olives

Pizza Pepperoni       55
Tomato sauce, mozzarella, beef 
peperoni & jalapeños

Pizza Meat Feast      60
Tomato sauce, mozzarella, 
chicken, beef bacon, bolognaise 
(SF), red onion

For more information and restaurant bookings,
call us or contact us at premierinn@elr.ae 

Premierinngulf



  

 
 

 

  

 
  

 
 

 

Arabic
Mixed Grill (N)       90
A combo of lamb skewer, shish 
taouk, beef skewer, beef kofta 
and grilled tomato served with 
chunky chips, Arabic pickles & 
garlic aioli

Fish & Chips (SF)      95
Battered haddock fillet, tartare 
sauce, minty mushy peas, 
served with chunky chips

Shish Taouk (N)       60
Marinated chicken skewers, 
Arabic bread with spicy pepper 
puree, served with Arabic 
pickles, garlic aioli, rocca salad 
and chunky chips

Pan Seared Salmon 
(SF,N)         90
Salmon fillet on barley risotto 
with courgette, broccoli, 
cucumber, cherry tomato, 
celery, red radish, hazelnut, 
cucumber yoghurt & 
parmesan cheese

Ribeye Steak    125
300g Uruguayan black angus 
rib eye steak, cherry tomatoes 
on vine, roasted mushrooms 
(SF) your choice of mushroom 
or peppercorn sauce with 
chunky chips

Peri Peri
Chicken (GF)      70
Homemade peri peri 
marinated chicken, with 
coleslaw and French fries
Fancy it spicy? Let your 
server know

Vindaloo
Chicken / Paneer  65/55
Spicy and flavorful with mixed 
peppers, biryani rice, tandoori 
naan, papadum, raita and 
Indian pickles

Biryani (N)
Our version of the Indian 
classic, served with raita, 
mixed Indian pickles & mint 
chutney

Butter Chicken (N)    60
Chicken tikka cooked in 
makhani sauce served with 
biryani rice, naan, poppadum, 
Indian pickles and raita 

Lamb Korma (N)       65
Braised lamb cooked in a 
traditional korma gravy and 
served with rice, Indian pickle, 
raita and poppadum

Choose:   
Vegetable (V)  50 
Chicken  
Lamb  65  

55

Pasta &

Mushroom Risotto 
(V,A)        65
A mix of wild mushrooms, 
Arborio rice and parmesan 
cheese

Spaghetti & Meatballs   55
The Italian-American classic, 
spaghetti with beef meatballs 
in tomato sauce with garlic, 
basil & parmesan

Beef Lasagna       65
Layers of beef ragu (SF), pasta 
and béchamel sauce served 
with garlic bread

Chicken
Harissa Penne       55
Penne tossed in a spiced 
Harissa tomato sauce, chicken, 
sundried tomatoes, spinach 
and parmesan

Chicken
Creamy Penne       55
Penne tossed in a creamy 
white sauce with chicken and 
parmesan cheese

Spaghetti
Pomodoro (V)       45
Spaghetti in tomato sauce with 
garlic, basil & parmesan

Main Courses

Risotto



 

 

 

 

Sandwiches

Desserts

Fully Loaded Burger   70
Prime beef burger, lettuce, 
tomato, beef bacon, fried egg, 
roasted mushroom, 
caramelized onions (SF), 
cheddar cheese and our own 
secret sauce served with 
French fries
*Double up for AED 20

Chicken
Shawarma (N)       40
Our version of the chicken 
shawarma served with French 
fries, Arabic pickles & garlic 
sauce

Rhubarb & Apple 
Crumble (V)       35 
Hot apple & rhubarb covered 
in butter crumble served with 
vanilla ice cream

Cheesecake           35
Creamy cheesecake with 
Blueberry compote - Baked

Chocolate Brownie 
Sundae (V,N)      40
Rockslide brownie with toasted 
marshmallow skewer, 
chocolate & vanilla ice cream 
& caramel popcorn

House Salad       15
Hummus       20
French Fries      20
Chunky Chips      20
Mash Potato      20
Garlic Bread      15
Onion Rings          20
Sautéed Vegetables    20

Sides

OUR FOOD IS FRESHLY PREPARED AND MAY CONTAIN ALLERGENS.
PLEASE SPEAK TO OUR STAFF IF YOU HAVE ANY ALLERGY CONCERNS.

(V) VEGETARIAN, (VE) VEGAN, (GF) GLUTEN FREE (SF) SEAFOOD,
(CR) CRUSTACEAN, (N) NUTS, (A) ALCOHOL 

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of 6% Municipality fee,
4 % Tourism fee, 10% Service Charge and 5% VAT.

Chicken Burger       65
Breaded chicken escalope, 
tomato, smashed avocado, 
Asian slaw, cheddar cheese 
and our own secret sauce, 
served with French fries

Brioche 
Breakfast Stack       60
Real brioche loaf, beef 
Cumberland, crispy beef 
bacon, cheddar cheese, bacon 
jam, avocado, Truffled egg 
mayo & hash brown

Veggie Burger (V)       55
Beetroot & quinoa burger, 
spicy harissa mayo, rocca 
leaves, harissa slaw, 
gherkins, served 
with French fries



  

.جميــع أصنافنــا مجهــزة مــن مكونات طازجــة وتحتوي على مكونات قد تســبب الحساســية. إذا كنت 
تعانــي مــن أي نــوع من الحساســتة, يرجى التحدت إلى أحد أفــراد طاقمنا.

(ن) نباتــي (غ) خالــي مــن الغلوتيــن (ب) مأكوالت بحرية (ق) قشــريات (م) مكســرات (ك) كحوليات
جميع ا�ســعار بالدرهم ا�ماراتي وتشــمل 6% رســوم بلدية و 4% رســوم ســياحة و 10% رســوم خدمة 

و 5% ضريبــة القيمــة المضافة.

الساندويتشات
برغر محشــّوة بالكامل   

برغــر من لحم البقــر الممتاز، خس، 
طماطــم، لحم بقــر مقّدد، بيض 

مقلــي، فطر محّمــر، بصل مكرمل 
(ب)، جبنة تشــيدر مــع صلصتنا 

الســرية، تقدم مع البطاطــس المقلية
مضاعفــة الحجــم مقابل 20 درهم

شاورما الدجاج (م) 
شــاورما الدجاج الخاصــة بنا، تقدم مع 
البطاطــس المقليــة، الكبيس العربي 

الثوم وصلصة 

الدجاج برغر 
اســكالوب الدجاج المقرمش، 

طماطم، أفوكادو مهروس، ســلو 
آســيوية، جبنة تشــيدر، وصلصتنا 

الســرية الخاصة، تقّدم مــع البطاطس 
لمقلية ا

إفطار بريوش ســتاك    
رغيــف بريوش حقيقــي ، لحم بقري 

كمبرالنــد ، لحم بقــري مقدد مقرمش  
، جبنــة شــيدر ، مربى بيكون ، 

أفــوكادو ، مايونيــز بيض الكمأة ، 
هاش براون

برغــر بالخضار (ن)
برغر بالشــمندر والكينوا، 

صلصــة الهريســا بالمايونيز 
الحــارة، أوراق الروكا، 

ســلطة الهريسا، والخيار
 المخلــل، تقدم مع 
البطاطــس المقلية

70

40

65

60

55

الراوند فطيرة 
(ن)   والتفاح 

تفاح ســاخن وراونــد مغطى بفتات 
زبــدة يقــدم مع آيس كريــم بالفانيليا

كيك    تشيز 
تشــيز كيك دســم مع كومبوت 

التــوت - مخبوز

شوكوالتة صنداي 
براوني (ن,م)

روكســاليد براوني مع سيخ 
مارشــميلو محمــص وآيس كريم 

بالشــوكوال والفانيليا وفشــار 
بالكراميل

35

35

40

أطباق جانبية
ســلطة منزلية

حمص
بطاطــس مقلية

بطاطس مقرمشــة
مهروسة بطاطس 

بالثوم خبز 
البصل حلقات 

سوتيه        خضار 

15
20
20
20
20
15
20
20

الحلويات



األطباق الرئيسية
عربية  مشاوي 

(م)     مشّكلة 
تشــكيلة من أســياخ لحم الضأن، 

شــيش طاووق، لحــم البقر، كفتة، 
ســيخ طماطم مشوية مع 

البطاطــس المقرمشــة، خيار عربي 
مكبــوس، ثوم، آيولي

الســمك والبطاطس (ب)
فيليــه ســمك الحدوق، صلصة 

الطراطــور، والبازيالء الطريــة بالنعناع، 
تقــدم مع البطاطس المقرمشــة

شيش طاووق (م)
أســياخ قطع الدجــاج المتبلة، خبز 

عربــي مع هريس الفلفــل الحار، تقدم 
مــع الكبيس العربــي، آيولي بالثوم، 
أوراق الــروكا والبطاطس المقرمشــة 

ســلمون محّمر (ب,م) 
فيليــه الســلمون على ريزوتز بالشــعير 
مع الكوســة، بروكلــي، خيار، طماطم 
كرزيــة، كرفس، فجل أحمــر، بندق، خيار 

باللبــن وجبنة بارميزان

شــريحة لحم الضلع 
300 غ بــالك انجوس أوروغوايي 

ريب اي ســتيك، طماطــم كرزية، فطر 
محّمــص (ب)، يمكنــك اختيار صلصة 

الفطــر أو الفلفل مــع البطاطس 
المقرمشة

90

95

60

90

125

الدجــاج بالبيري بيري (غ)   
دجــاج متّبل بصلصــة البيري بيري 

محليــة الصنع، مع ســلطة الملفوف 
والمايونيــز، تقدم مــع البطاطس 

المقليــة. تظّن أنــه حار؟ أخبر نادلك

فيندالو
دجاج / بانير    

حــار ولذيذ مع فلفل مشــكل وأرز 
بريانــي وتندوري نــان وبابادوم وريتا 

ومخلــالت هندية

برياني (م)
نســختنا الخاصــة مــن البرياني الهندي 

التقليــدي، تقدم مــع طبق الرايتا، 
والكبيــس الهندي المشــكل وصلصة 

النعناع

بالخضار
بالدجاج    

 بلحــم الضأن

دجاج بالزبدة (م)  
دجــاج التيكا مطبــوخ بصلصة 

المكهانــي، تقدم مــع رز البرياني، 
صلصــة النان، بوبــادوم، كبيس هندي، 

صلصــة البريتا

كورمــا لحم الضأن (م)
لحــم ضــأن مطهو علــى نار هادئة مع 

مرقــة الكورمــا التقليدية، تقدم مع 
الــرز، كبيس هنــدي، صلصة الرايتا 

والبابادوم 

50

65 
55

70

55/65

60

65

55

55

45

باستا –
 ريزوتو
ريزوتــو بالفطر (ن,ك)

تشــكيلة الفطــر البري، مع رز أربوريو، 
وجبنــة البارميزان 

ســباغيتي مع كرات 
للحمة    ا

ســباغيتي إيطاليــة أميركيــة تقليدية، 
تقــدم مــع كرات لحم البقــر مع صلصة 

الطماطــم والثــوم، الحبق وجبنة 
البارميزان

الزانيــا بلحم البقر  
طبقــات راغو لحم البقر، باســتا، 

وصلصة البشــاميل، تقــدم مع الخبز 
المحّمــص بالثوم

هريســة بيني دجاج
بينــي في صلصة طماطم هريســة 

متبلــة ، دجــاج ، طماطــم مجففة ، 
ســبانخ و بارميزان

بيني الدجــاج بالكريمة 
بينــي فــي صلصة كريمــة بيضاء مع 

الدجاج وجبنــة البارميزان

ســباغيتي بومودورو (ن)  
ســباجيتي بصلصــة الطماطم مع 

الثــوم والحبق وجبنــة البارميزان

65

55

65



المقبالت
الكلمــاري المقرمش (ق)  

 حلقــات مقلية مــن الكلماري 
المقرمــش مع ا�يولــي بالليمون 

وشــرحات الليمون

البطاطــس المقلية
 مــع جبنة الحالوم (ن,غ)

يمكنــك اختيار نكهــة الجمايكي 
المقدد أو الشــواء المدّخن

(ن) الفالفل 
مــع مزيج الزبــادي والخيار، تقدم مع 

الحّمــص والفتوش

ســلطة سوبر فود 
(ن,غ)     النباتية 

الكرنــب، فريزيه، خس روماني، 
الملفــوف ا�حمر مــع البروكلي، جزر، 

تفــاح أخضر، خيــار، طماطم كرزية، 
كينــوا وردية، حّبات الرمــان الممزوجة 

بصلصــة المانغا

الشــوربة اليومية (ن) 
 حلقــات مقلية مــن الكلماري 

المقرمــش مع ا�يولــي بالليمون 
وشــرحات الليمون

روبيــان ديناميت (ب)
 روبيــان مقلــي مقرمش مغموس 

بصلصــة الديناميت

الدجاج جوانح 
يمكنــك اختيار نكهــة الجمايكي 

المقدد أو الشــواء المدّخن

30

50

50

40

40

40

55

45

6 قطع 
12 قطعة
24 قطعة 

45

120 
80

ســلطة الفتوش  (ن,غ)    
خّس رومانــي، بهارات ممزوجة، 

طماطــم كرزية، بصــل، خيار، فجل 
أحمــر، مزيج الرمــان والليمون وزيت 

الزيتون مع الُســّماق

ســلطة كرنب القيصر (ب)
كرنــب، خس روماني، جبنــة البارميزان، 

الخبــز المحّمص بالثــوم، لحم مقدد 
مقرمش، الُقّبار وســمك ا�نشــوفي 

لمقلي ا

سلطتك:  عّزز 
الدجاج  إضافة 
(ب)  السلمون 

ســيخ شيش طاووق

15

20
25 بيتزا

بيتــزا بيبروني  
صلصــة طماطــم وجبنة متوزاريال 

وبيبرونــي وفلفــل هالبينو الحار

اللحوم بيتزا 
صلصــة الطماطــم، جبنة موتزاريال، 

دجــاج، لحم بقري مقــدد، بولونيز (ب)، 
أحمر  بصل 

55

60

50 بيتــزا مارجريتا (ن)
 صلصــة طماطــم، جبنة موتزاريال، 

وحبق أوريجانو 

بيتــزا جياردينيرا (ن) 
صلصــة طماطــم، جبنة موتزاريال، 

بروكلــي، فلفل، فطــر، بصل أحمر، 
طماطــم كرزيــة، زيتون كاالماتا

55

ً ُ

Premierinngulf

 premierinn@elr.ae 

السلطات




