
A DELICIOUS RANGE OF 
FOOD BROUGHT STRAIGHT 

TO YOUR ROOM

 12 PM - M ID NIGHT

DIAL 1851



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Starters Salads

Main Courses
Pizza & Pasta

Sandwiches

Soup of the day (V)                     35
Freshly made soup of the day with 
cheesy Garlic bread - Please ask your 
waiter for today’s choice

Dynamite Shrimp (SF)              55
Crispy breaded shrimp tossed in 
dynamite sauce

6pcs Chicken Wings             50
Choose either Jamaican Jerk or Smoked 
BBQ flavour. 
*For an extra kick make them JD BBQ 
wings, adding Jack Daniel’s @ AED 10

Halloumi Fries (V)              45
Fried halloumi cheese fries, served with 
cucumber yoghurt and pomegranate

Chicken Tikka Sliders              55
3 chicken tikka sliders topped with Asian 
slaw, cucumber yoghurt, mango & mint 
chutney. Amul cheese

Pulled Beef Sliders              60
3 beef sliders topped with BBQ pulled beef, 
cheddar cheese, apple & cabbage slaw

Vegan Superfood Salad (VE)    55
Kale, frisee, romaine lettuce and 
radicchio with broccoli, carrots, green 
apple, cucumber, cherry tomato, pink 
quinoa, and pomegranate seeds with 
mango dressing

Kale Caesar Salad (SF)           60
Kale and romaine lettuce, parmesan 
cheese, garlic croutons, crispy bacon, soft 
boiled egg, fried capers and anchovies  

Top your salad:
Add Chicken AED 20,
Salmon (SF) AED 25, 
Shish Taouk Skewer AED 25

Spaghetti & Meatballs       65
The Italian-American classic, spaghetti 
with beef meatballs in tomato sauce with 
garlic, basil & parmesan

Chicken Creamy Penne        65
Penne tossed in a creamy white sauce 
with chicken & Parmesan cheese

Chicken Harissa Penne        65
Penne tossed in a spiced Harissa tomato 
sauce, chicken , sundried tomatoes, 
spinach and Parmesan 

Spaghetti Pomodoro (V)       50
Spaghetti in tomato sauce with garlic, 
basil & parmesan

Pizza Margarita (V)       55
Tomato sauce, mozzarella, oregano 
and basil

Pizza Giardinera (V)       60
Tomato sauce, mozzarella, broccoli, 
mixed peppers, mushrooms, red onion, 
cherry tomatoes, Kalamata olives

Pizza Pepperoni        60
Tomato sauce, mozzarella, beef peperoni 
and jalapeños

Pizza Meat Feast       65
Tomato sauce, mozzarella, chicken, beef 
bacon, bolognaise (SF), red onion

Fully Loaded Burger             80
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

Classic Cheese Burger             75
Prime beef burger, cheddar cheese, gherkins, 
fried onion and our own secret sauce served 
with French fries. *Double up for AED 20

Chicken Burger               75
Breaded chicken escalope, tomato, smashed 
avocado, Asian slaw, cheddar cheese and our 
own secret sauce, served with French fries

Veggie Burger (V)              65
Beetroot & quinoa burger, spicy harissa 
mayo, rocca leaves, harissa slaw, gherkins, 
served with French fries

Brioche Breakfast stack              70
Real Brioche loaf, beef Cumberland, crispy 
beef bacon, cheddar cheese, bacon jam, 
avocado, truffled egg mayo, hash brown

    12PM - MIDNIGHT

Sid
es House Salad        20

Fries             25
Chunky Chips     25
Mash Potato        25
Garlic Bread        20
Onion Rings         25
Roast Veggies     25

Desserts Rhubarb & Apple 
Crumble (V)        40
Hot apple & rhubarb covered 
in butter crumble served 
with vanilla ice cream

Chocolate Brownie 
Sundae (V,N)             45
Rockslide brownie with 
toasted marshmallow 
skewer, chocolate & vanilla 
ice cream & caramel popcorn

Cheese cake        40
Creamy cheesecake with 
Blueberry compote - Baked

Peri Peri Chicken (GF)       75
Homemade peri peri marinated chicken, 
with coleslaw and French fries. 
Fancy it spicy? Let your server know

Cottage Pie (GF)    65
Minced beef cooked with carrots, peas 
and onions, covered with mash potatoes

Butter Chicken (N)    70
Chicken tikka cooked in makhani sauce 
served with biryani rice, naan, 
poppadum, Indian pickles and raita 

Biryani 
Vegetable 60 / Chicken 65 / Lamb 75
Our version of the Indian classic, served 
with raita, mixed Indian pickles & mint 
chutney

Vindaloo
Chicken 70 / Paneer 60
Spicy and flavourful with mixed peppers, 
biryani rice, tandoori nan, papadum, 
raita and Indian pickle

Shish Taouk      65
Marinated chicken skewers, Arabic 
bread with spicy pepper puree, served 
with Arabic pickles, garlic aioli, rocca 
salad and chunky chips

(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 all applicable service 
charges and local fees

ROOM SERVICE AVAILABLE 12PM - MIDNIGHT

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

Premierinngulf



السلطاتالمقبالت

الساندويتشات
 بيتزا – باستا

أطباق
جانبية

الحلويات

األطباق الرئيسية

الشــوربة اليومية (ن) 
 حلقــات مقليــة من الكلمــاري المقرمش مع 

ا�يولــي بالليمون وشــرحات الليمون
ديناميت روبيان 

روبيــان مقلي مقرمش مغمــوس بصلصة 
الديناميت

جوانــح الدجاج ٦ قطع
يمكنــك اختيــار نكهــة الجمايكي المقدد أو 

المدّخن الشواء 
البطاطــس المقلية

 مــع جبنة الحالوم (ن)
يمكنــك اختيــار نكهــة الجمايكي المقدد أو 

المدّخن الشواء 
ســاليدرز دجاج تكا

٣ ســاليدرز دجاج تكا مع ســلو آســيوي، ريتا، 
مانجــو و صلصة نعنــاع. أمول الجبن

ساليدرز برجر 
٣ برجر ســاليدرز مع لحم مســحب باربيكيو، 

جبنة شــيدر، تفاح وملفوف ســلو

ســلطة منزلية
بطاطــس مقلية

بطاطس مقرمشــة
مهروسة بطاطس 

بالثوم خبز 
البصل حلقات 

سوتيه        خضار 
 

برغر محشــّوة بالكامل   
برغــر مــن لحــم البقر الممتــاز، خس، طماطم، 

لحــم بقــر مقــّدد، بيض مقلــي، فطر محّمر، 
بصــل مكرمــل (ب)، جبنة تشــيدر مــع صلصتنا 

الســرية، تقــدم مع البطاطــس المقلية
مضاعفــة الحجــم مقابل 20 درهم

تشــيز برغر التقليدية 
برغــر من لحــم البقر الممتاز، جبنة تشــيد، 

كبيــس، بصــل مقلي، وصلصة "الســيد تودز" 
الســرية الخاصــة، تقدم مع البطاطــس المقلية.

مضاعفــة الحجــم مقابل 20 درهم

الدجاج برغر 
اســكالوب الدجــاج المقرمش، طماطم، 

أفوكادو مهروس، ســلو آســيوية، جبنة 
تشــيدر، وصلصتنــا الســرية الخاصة، تقّدم مع 

البطاطــس المقلية

برغــر بالخضار (ن)
برغــر بالشــمندر والكينوا، صلصة الهريســا 

بالمايونيــز الحارة، أوراق الروكا، ســلطة 
الهريســا، والخيــار المخلل، تقدم مــع البطاطس 

لمقلية ا

كيك    تشيز 
تشــيز كيك دســم مع كومبوت 

التــوت - مخبوز

الراوند فطيرة 
(ن)   والتفاح 

تفاح ســاخن وراوند مغطى 
بفتــات زبــدة يقدم مع آيس 

كريــم بالفانيليا

شوكوالتة  صنداي 
براوني (ن,م)

روكســاليد براوني مع سيخ 
مارشــميلو محمــص وآيس كريم 

بالشــوكوال والفانيليا وفشــار 
بالكراميل

ســباغيتي مع كرات اللحمة   
ســباغيتي إيطاليــة أميركيــة تقليديــة، تقدم مع 
كــرات لحــم البقر مع صلصــة الطماطم والثوم، 

الحبق وجبنــة البارميزان

هريســة بيني دجاج  
بينــي فــي صلصــة طماطم هريســة متبلة ، دجاج 

، طماطــم مجففــة ، ســبانخ و بارميزان

هريســة بيني دجاج  
بينــي فــي صلصــة طماطم هريســة متبلة ، دجاج 

، طماطــم مجففــة ، ســبانخ و بارميزان

ســباغيتي بومودورو (ن)  
ســباجيتي بصلصــة الطماطم مــع الثوم والحبق 

وجبنــة البارميزان

بيتــزا مارجريتا (ن)
 صلصــة طماطــم، جبنة موتزاريــال، أوريجانو وحبق

بيتــزا جياردينيرا (ن) 
صلصــة طماطم، جبنــة موتزاريال، بروكلي، 

فلفــل، فطــر، بصل أحمر، طماطــم كرزية، زيتون 
كاالماتا

بيتــزا بيبروني  
صلصــة طماطــم وجبنة متوزاريــال وبيبروني 

وفلفــل هالبينو الحار

اللحوم بيتزا 
صلصــة الطماطــم، جبنــة موتزاريال، دجاج، لحم 

بقــري مقدد، بولونيــز، بصل أحمر 

ســلطة ســوبر فود النباتية (ن)    
الكرنــب، فريزيــه، خس رومانــي، الملفوف ا�حمر مع 

البروكلــي، جزر، تفاح
 أخضــر، خيــار، طماطم كرزيــة، كينوا وردية، حّبات 

الرمــان الممزوجة بصلصــة المانغا

ســلطة كرنب القيصر (ب)
كرنــب، خــس روماني، جبنــة البارميزان، الخبز 

المحّمــص بالثــوم، لحم مقــدد مقرمش، الُقّبار 
وسمك ا�نشــوفي المقلي

سلطتك:  عّزز 
إضافــة الدجاج (20 درهم) 
 الســلمون (ب) (25 درهم) 

ســيخ شيش طاووق (25 درهم)
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الدجــاج بالبيري بيري (غ)   
دجــاج متّبــل بصلصــة البيري بيري محليــة الصنع، مع 

ســلطة الملفــوف والمايونيــز، تقدم مع البطاطــس المقلية
تظــّن أنه حــار؟ أخبر نادلك

كوتاج پاي    
لحــم مفــروم مطبــوخ مع جزر، بــازالء و بصل و مغطى 

بالبطاطا المهروســة

دجاج بالزبدة (م)  
دجــاج التيــكا مطبــوخ بصلصــة المكهاني، تقدم مع رز 

البريانــي، صلصــة النان، بوبادوم، كبيــس هندي، صلصة 
البريتا

برياني 
بالخضــار 60/ بالدجــاج 65 / بلحم الضأن 75

نســختنا الخاصــة مــن البرياني الهنــدي التقليدي، تقدم مع 
طبــق الرايتــا، والكبيس الهندي المشــكل وصلصــة النعناع

فيندالو
دجــاج 70 / بانير 60

حــار ولذيــذ مــع فلفل مشــكل وأرز برياني وتندوري نان 
وبابــادوم وريتــا ومخلالت هندية

شيش طاووق
أســياخ قطــع الدجــاج المتبلة، خبز عربي مع هريــس الفلفل 

الحــار، تقدم مــع الكبيس العربــي، آيولي بالثوم، أوراق 
الروكا والبطاطس المقرمشــة

75

65

65

70

(ن) نباتي   (غ) خالي من الغلوتين   
(ب) مأكوالت بحرية   (ق) قشريات   (م) مكسرات   (ك) كحوليات

خدمة الغرف متاحة من 12 ظهًرا إلى 12 صباًحا

للمزيد من المعلومات وحجوزات المطاعم،
premierinn@elr.ae  اتصل بنا أو تواصل معنا على

Premierinngulf



       
 

   من 12 ظهًرا إلى 12 صباًحا

 
 

 

 
  

 

 
                                 

 

تشكيلة طعام
 لذيذة تّقدم في غرفتك

1851
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