
Avaliable from 2:00 PM to 11:00 PM | A: Alcohol  D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SM: Sesame  V: Vegetarian | All prices are in Qatari Riyals

SOUPS
Cauliflower Soup (D,V)  50
Truffle oil, chives 

Tomato & Basil Soup (D,G,V)  50 
Sourdough croutons, parmesan

APPETISERS
Salmon Gravlax (D,S)  75 
Dijon mustard, dill, crème fraîche, caviar
 
Seared Atlantic Scallops (D,S)  85 
Carrot purée, crispy beef, caviar 

Beef Carpaccio (D) 90 
Heirloom tomatoes, caper berries, parmesan, black olives, 
mustard aioli
 
Asparagus & Poached Egg (D,E)  95 
Bresaola, arugula, hollandaise 

Smoked Burrata (D,G)  95 
Heirloom tomatoes, Sourdough bread, balsamic reduction 

Pickled Beetroot & Goat Cheese Salad (D,N,V)  50 
Arugula, walnuts 

Prime Caesar Salad (D,E,G,S)   50 
Gem lettuce, anchovy, crispy beef, garlic croutons, Grana Padano
 
Add Chicken Breast  20

FROM THE GRILL

SIDES

SAUCES

Tenderloin (D)     200g 300g
Argentinian        170    230 
USDA Prime       200    260
Australian Black Onyx     240    320
Wagyu (Tajima MB5)      350    520

Ribeye (D)      250g 400g
USDA Prime       200    300
Australian Black Onyx     230    310
Wagyu (Tajima MB5)      350    520

Striploin (D)      250g 400g
USDA Prime       200    300
Australian Black Onyx     240    320
Wagyu (Tajima MB7)      350    520

Tomahawk (D) 1.4kg
USDA Prime          850

Beef Back Ribs      500g     1kg
        125    250

Upgrade your steak with seared foie gras       55

MAIN COURSES
Prime Braised Beef Brisket (D) 120
Smokey rub, BBQ sauce, mashed potato

Prime Angus Beef Burger (D,G,SM)  200g 300g
Beef bacon, iceberg lettuce, onion, tomato,    140  160 
pickles, Raclette, French fries

Pan Fried Hamour Fish (D,S)  140 
Chive mash, red bell pepper sauce 

Tiger Prawns (D,S)  190 
Lemon & garlic butter, garden salad 

Chicken & Turkey Roulade (D)  150 
Spinach & feta stuffing, sundried tomato mash 

Risotto Milanese (D,V)  120 
Arborio rice, saffron, Grana Padano 

Cauliflower Steak (V)   120 
Broccoli florets, fried enoki, mushroom sauce

DESSERT
Lemon Tart (D,E,G,N,V) 40
Sable crumble, vanilla ice cream

Chocolate Torte (D,E,G,N,V) 40
Chocolate shavings, chocolate ice cream

New York Cheesecake (D,E,G,N,V) 40
Blueberry compote, whipped cream

CHEESE
Cheese Board (D,G,N,V)  90
Selection of European cheeses, preserves, crackers

Green Peppercorn (D) 15
Mushroom (D) 15
Prime BBQ (V)  15 

Blue Cheese (D,V)  15
Béarnaise (D,E,V) 15 
Chimichurri (G,S) 15
Veal Jus (D) 20 

Garden Salad (V) 35 
Buttered Broccoli (D,V) 35 
Creamed Spinach (D,V) 35
Green Asparagus (D,V) 35
Prime Onion Rings (E,G,V) 35 

Sautéed Mushroom (V) 30
Mashed Potato (D,V) 35
Duck Fat Potatoes 40 
French Fries (V) 35
Truffle Parmesan Fries (D,V) 45

Get 30% off on our 
wine menu 

before 8:00PM

Upgrade your Mondays
Mondays from 2:00 PM to 11:00 PM

Enjoy a complimentary upgrade in size 
of any of our Prime signature steaks, 

all day every Monday.

BEST

IN  T O W

N

Scan the QR code for 
the Wine menu

Scan the QR code for 
the Beverage menu



األطباق الرئيسية
120  (D) بريسكت حلم البقر املطهو ببطء

روب ُمدخن، صلصة باربيكيو، بطاطا مهروسة

300g  200g   (D,G,SM) برغر برامي حلم أجنوس
 160 حلم بقري مقدد، خس، بصل، مطامط، خملل، رالكيت      140  

وبطاطا مقلية

 140  (D,S) مسك هامور مقيل
هريسة الثوم املعمر ، صلصة الفلفل األمحر 

 190  (D,S) روبيان تاجير
زبدة اللميون والثوم وسلطة احلديقة 

 150   (D) لفائف الدجاج والديك الرويم
حشوة السباخن والفيتا ، مهروس المطامط املجففة 

 120  (D,V) ريزوتو ميالنزي
أرز أربوريو، زعفران، جرانا بادانو 

 021    (V) ستيك القرنبيط
زهور الربولكي، إنويك مقلية، صلصة الفطر

احللويات
40  (D,E,G,N,V) تارت اللميون

بسكويت كرامبل، آيس كرمي فانيليا

40  (D,E,G,N,V) تورتة الشوكوالتة
شوكوالتة مبشورة، آيس كرمي شوكوالتة

40  (D,E,G,N,V) نيويورك تشزي كيك
كومبوت التوت الربي، كرمية خمفوقة

اجلنب
90   (D,G,N,V) طبق اجلنب

مجموعة خمتارة من األجبان األوروبية واملعلبات واملقرمشات

الشوربة
50    (D,V) شوربة القرنبيط

زيت المكأة والثوم املعمر

 50  (D,G,V) شوربة المطامط والرحيان
خزب محمص، جنب بارمزيان

املقبالت
 75  (D,S) مسك السملون املٌتبل

خردل دجيون، شبت، كرمية، اكفيار
 

 85  (D,S) اإلساكلوب األطليس
جزر مهروس، حلم بقري مقرمش، اكفيار 

 90  (D) اكرباتشيو حلم البقر
مطامط، كرب، بارمزيان، الزيتون األسود، خردل أيويل

 
 95  (D,E) اهلليون والبيض املسلوق

بريزاوال، جرجري، صلصة اهلوالنديز 

 95  (D,G) بوراتا مدخن
مطامط، خزب احلامض، صلصة البلسم 

 50  (D,N,V) سلطة خملل المشندر وجنب املاعز
جرجري وجوز 

 50   (D,E,G,S) سلطة القيرص اخلاصة بربامي
خس، أنشوجة، حلم بقري مقرمش، خزب محمص بالثوم، جرانا بادانو

 
20 أضف صدر الدجاج   

 مسح رمز
االستجابة الرسيعة للبحث عن

قامئة املرشوبات

امسح رمز االستجابة
 الرسيعة لـ

قامئة املرشوبات

من عىل الشواية

اجلانبية األطباق 

الصلصات

تندرلوين (D)        200 مج        300 مج
230 أرجنتني         170 
260 برامي أمرييك        200 
320 أونيكس أسود أسرتايل       240  
520  350      (MB5 تاجميا) واجيو 

فيليه حلم البقر (D)         250 مج       400 مج
300 برامي أمرييك        200 
310 أونيكس أسود أسرتايل       230 
520  350      (MB5 تاجميا) واجيو 

400 مج سرتيبلوين  (D)                       250 مج 
300 برامي أمرييك       200   
320 أونيكس أسود أسرتايل       240 
520    350       (MB7 تاجميا) واجيو

توماهوك (D)  1.4كيلو جرام
850 برامي أمرييك 

أضالع حلم البقر           500 مج    1 كيلوجرام
250  125             

مق بإضافة كبد البط لرشاحئ المحل اخلاصة بك  55

15    (D) فلفل أخرض
15  (D) فطر
15   (V) برامي باربكيو
20  (D) جوس حلم البقر

15   (D,V) جبنة زرقاء
15   (D,E,V) بارنيس
15  (G,S) تشيمي تشوري

35   (V) سلطة احلديقة
35  D,V) برولكي بالزبدة
35   D,V) سباخن بالكرمية
35   D,V) اهلليون األخرض
35  (E,G,V)  حلقات بصل برامي

30   (V) فطر سوتيه
35   (D,V) بطاطا مهروسة
40 بطاطا مع دهن البط 
 35  (V) بطاطس مقلية
45  (D,V)بطاطا مع جنب البارمزيان

   احصل عىل%30
 خصم عىل
 املرشوبات

8:00 مساءً قبل 

ترقية يوم االثنني
االثنني من 2:00 م إىل 11:00 م

اسمتتع برتقية جمانية يف احلجم ألي من رشاحئ المحل 
املمزية لدينا ، طوال اليوم لك يوم اثنني

BEST
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N

|  نبايت :V  المسسم :SM  مأكوالت حبرية :S  جوز :N  الغولتني :G  بيض :E األلبان :D  الكحول :A | مجيع األسعار بالريال القطريمتاح من 12 ظهرًا إىل 11 مساًء 


