
Breakfast Menuوجبة افطار

ENJOY OUR ALL YOU CAN EAT
PREMIER INN BREAKFAST

SERVED FROM 6AM - 10:30AM

 استمتع بكل ما يمكنك تناوله
 من إفطار بريمير إن من

الساعة 6 حتى 10:30 صباًحا
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 جميع أصنافنا مجهزة من مكونات طازجة وتحتوي على مكونات قد
 تسبب الحساسية. إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية، يرجى التحدث

إلى أحد أفراد طاقمنا

ن) نباتي
 جميع ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي وتشمل ٪7 رسوم البلدية و ٪10 ضريبة

خدمة و ٪5 ضريبة القيمة المضافة

)(V) VEGETARIAN
All prices are in AED and inclusive of 7% municipality fees, 

10% service charge and 5% VAT

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

ALLERGY CONCERNS. 

All served with your choice of 
filtered coffee, a selection of 
herbal teas or fruit juices.

Ask your server for today’s 
selection of pastries, fruits 
and yoghurts.

The Full
English Breakfast 
Eggs cooked your way, beef bacon,
chicken sausage, baked beans, grilled
tomato and mushrooms

Arabic Breakfast (V)
Traditional foul with crudities, grilled
halloumi, labneh and pita bread

Asian Breakfast (V)
Vegetable fried rice served with your choice of eggs

Indian Breakfast (V)
We offer a daily rotation of exotic items from the
regions of India, please ask your server for today’s
selection

Continental
Toasted bread, butter croissants, muffin, butter and
fruit jam, selection of cold cuts, cheese, yoghurt and fruit

 مع اختيارك من القهوة
 المرشحة أو شاي أو عصائر

الفاكهة
 اطلب من فريقنا اختيار المعجنات

والفواكه والزبادي اليوم

 إفطار إنجليزي
 اختيارك من البيض، لحم بقر مقدد،

 سجق دجاج، فاصوليا مطبوخة ،
طماطم مشوية و فطر مقلي

إفطار عربي (ن
 فول مدمس  مع الخضروات، جبنة حلومي

مشوية ، لبنة وخبز عربي

إفطار آسيوي(ن
أرز مقلي بالخضروات و اختيارك من البيض

إفطار هندي (ن

 إفطار كونتيننتال

( 

( 
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 نقدم تناوبًا يومًيا من ا�طباق من مناطق متعددة في

الهند ،  اسأل النادل عن اختيار اليوم

 خبز محمص، كرواسون بالزبدة، مافن، زبدة ومربى فواكه،  مجموعة
مختارة من اللحوم الباردة، الجبن و الزبادي والفواكه الطازجة


