BREAKFAST A LA CARTE
PASTRIES | 50
Croissant | Pain au Chocolat | Fruit Danish
Served with Butter | Jams | Preserves
FRUIT PLATTER | 75
Fruits Selection of Berries | Kiwi | Melon | Mango
Served with Ricotta and Agave Syrup (V) (G*)
MASALA OATS | 45
Tempered Oats | Cashew Nut | Goji
Young Coconut (V) (G*)
PANCAKE | 45
Whipped Cream | Maple Syrup
Toffee Caramel | Berries
SHAKSHOUKA | 45
Eggs | Coriander | Tomato | Ras el Hanout

BODYISM SIGNATURE BREAKFAST
SMOOTHIE BOWL | 55
Banana | Blackberry | Strawberry | Raw Almonds
Chia Seeds | Pumpkin Seeds (V) (N) (G*)
CHIA PUDDING | 50
Almond Milk | Chocolate | Activated Almonds
Raspberry (V) (N) (G*)
EGGS & AVOCADO | 55
Soft Boiled Eggs | Avocado | Pine Nuts
Rye Bread | Organic Olive Oil & Grains (N)
ALMOND BUTTER TOASTIE | 65
Banana | Almond Butter | Cacao | Paleo Bread
(V) (N) (G*)

Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option available
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

اإلفطار حسب الطلب
50 | المعجنات
كرواسون | خبز بالشوكوالتة | فطائر دنماركية بالفواكه تُقدم
المربى | الفواكه المعلبة
ُ | مع الزبدة
75 | طبق الفواكه
تشكيلة من الفواكه | توت | كيوي | شمام
)*مانجو تقدم مع الريكوتا و شراب الصبار (ن) (غ
45 | شوفان ببهارات ماساال
شوفان بالبهارات | كاجو
)*توت غوجي | لب جوز الهند (ن) (غ
٤٥ | بانكيك
كريمة مخفوقة | شراب قيقب
كراميل | توت
45 | شكشوكة
بيض | كزبرة | طماطم | راس الحانوت

فطور مميز
55 | صحن السموثي
لوز | موز | توت | بذور الشيا
)*بذور القرع | فراولة (ن) (م) (غ
50 | بودينغ الشيا
حليب لوز | شوكوالتة | لوز منقوع
)*توت ع ّليق (ن) (م) (غ
55 | بيض وأفوكادو
بيض مسلوق | أفوكادو | صنوبر | خبز جاودار | زيت زيتون
)عضوي وحبوب (م
٦٥ | خبز توست بزبدة اللوز
)*موز | زبدة لوز | كاكاو | خبز باليو (ن) (م) (غ

 (م) يحتوي على مكسرات (غ*) يتوفر خيار خالي من الغلوتين، (ن) مناسب للنباتيين،جيد للصحة
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

EGGS
TWO EGGS ANY STYLE | 75
Fried | Sunny Side Up | Over Easy | Poached
Scrambled | Boiled served with Grilled Tomatoes
and Sautéed Mushrooms
With your choice of side*:
Chicken Sausage | Beef Sausage | Turkey Bacon
Turkey Ham | Beef Bacon | Smoked Salmon
Avocado | Hash Browns | Grilled Asparagus
Sautéed Spinach
* Any additional side | 25

بيض
75 | بيضتان مطهوتان على طريقتكم المفضلة
مقلي | عيون | بوشيه | مخفوق
مسلوق يقدم مع الطماطم
المشوية والفطر المحمر
*:مع اختياركم المفضل من األصناف التالية
نقانق الدجاج | نقانق اللحم | لحم ديك رومي مقدد | لحم ديك
رومي مدخن | لحم بقري مقدد مدخن | السلمون المدخن
األفوكادو | هيلون مشوي | بطاطس هاش براون
سبانخ محمرة
25 | * أي إضافات جانبية

TWO EGGS OMELETTE | 75
Plain or Egg white served with Grilled Tomatoes
and Sautéed Mushrooms

75 |  بيضتان- األوملبت المحضر على طريقتكم المفضلة
اختياركم المفضل من األومليت المحضر دون إضافات أو
بياض البيض يُقدم مع | الطماطم المشوية | الفطر المحمر

With your choice of filling:
Turkey Ham | Cheddar | Smoked Salmon
Arugula | Bell Pepper | Chili | Fresh Herbs | Kale
Mushroom | Onion | Spinach | Spirulina | Tomato

:اختياركم المفضل من األصناف التالية
لحم ديك رومي مدخن | جبن شيدر | سلمون مدخن | أوراق
جرجير صغيرة | فلفل رومي | فلفل حار | أعشاب طازجة
كرنب | مشروم | بصل | سبانخ | طماطم | سبيرولينا

With your choice of side*:
Chicken Sausage | Beef Sausage | Turkey Bacon
Turkey Ham | Beef Bacon | Smoked Salmon
Avocado | Hash Browns | Grilled Asparagus
Sautéed Spinach

*:مع اختياركم المفضل من األصناف التالية
نقانق الدجاج | نقانق اللحم | لحم ديك رومي المقدد | لحم
ديك رومي مدخن | لحم بقري مقدد | السلمون المدخن
األفوكادو | هيلون مشوي
بطاطس هاش براون | سبانخ مطهية على البخار

* Any additional side | 25

25 | * أي إضافات جانبية

ARABIAN DELIGHT

األصناف العربية

LABNEH | 25
Smoked Labneh | Dukkha | Extra Virgin Olive Oil (V)
BEETROOT HUMMUS | 25
Beetroot | Puffed Chickpeas | Chives (V)
EMIRATI SPICED CALAMARI | 35
Fried Spiced Calamari | Garlic
Chermoula Carrot | Yogurt Sauce
SIGARA BOREGI | 35
Cigar-Shaped Filled Pastry | Halloumi | Feta
Kasseri Cheese (V)
Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option available
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

25 | لبنة
)لبنة مدخنة | دقة | زيت زيتون بكر ممتاز (ن
٢٥ | حمص الشمندر
)معمر (ن
شمندر | حمص مسلوق | ثوم
ّ
٣٥ | كلماري بالبهارات على الطريقة اإلماراتية
كلماري مقلي مع بهارات | ثوم | شرمولة الجزر
صلصة زبادي
٣٥ | رقاقات جبنة
رقاقات عجين محشوة | جبنة حلوم | جبنة فيتا | جبنة
)كاسيري (ن
 (م) يحتوي على مكسرات (غ*) يتوفر خيار خالي من الغلوتين، (ن) مناسب للنباتيين،جيد للصحة
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

SMOKEY FLAVOURED CORN-FED CHICKEN WINGS | 55
Caramelized Pineapple | House-made BBQ Sauce
Micro Cress
COLD MEZZE SAMPLER | 120
Tabbouleh | Muhammara | Hummus
Vine Leaves | Moutabel (V)
KUNAFA | 50
Crisp Noodle | Cheese | Rose Water | Pistachio (N)

٥٥ | أجنحة دجاج منكهة ومدخنة
أناناس مكرمل | صلصة باربكيو
بقلة
120 | تشكيلة مزة باردة
تبولة | محمرة | حمص
)ورق عنب | متب (ن
50 | كنافة
)شعيرية مقرمشة | جبنة | ماء ورد | فستق (م

شوربة

SOUPS
RED LENTIL | 40
Red Lentil | Cumin | Focaccia Croutons
Smoked Paprika (V)
WILD PORCINI MUSHROOM | 45
Thyme | Hazelnut | Biscotti (V) (N)

PASTA
LINGUINI | PENNE (G*) | SPAGHETTI (G*)
With your choice of sauce:
Aglio e Olio | 55
Alfredo | 75
Arrabbiata | 75
Bolognese | 70
Pomodoro | 65

SALADS
CAESAR | 75
Baby Gem Lettuce | Anchovies | Beef Bacon
Croutons | Parmesan | Caesar Dressing
Grilled Chicken | 85
Grilled Prawn | 95
HALLOUMI | 45
Figs | Aged Pomegranate Molasses | Watermelon
Lettuce (V) (G*)

Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option available
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

40 | العدس األحمر
العدس األحمر | كمون
)مكعبات خبز فاكاشيا المحمص | بابريكا مدخنة (ن
45 | فطر بورسيني البري
)بسكوت (ن) (م

| زعتر | بندق

الباستا
)*لنجويني | بيني (غ*) | سباجيتي (غ
:مع إختيارك المفضل من صلصة
5 5 | الثوم و الزيت
75 | الفريدو
75 | ارابياتا
70 | بولونيز
65 | بومودورو

السلطات
75 | سيزر
خس | أنشوجة | لحم بقري مقدد | خبز مقرمش | جبن
البارميزان | صلصة السيزر
85 | دجاج مشوي
95 | روبيان مشوي
45 | جبنة حلوم
تين | دبس الرمان | بطيخ
)*خس (ن) (غ
 (م) يحتوي على مكسرات (غ*) يتوفر خيار خالي من الغلوتين، (ن) مناسب للنباتيين،جيد للصحة
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

KALE TABBOULEH | 55
Kale | Parsley | Tomato | Bulgur | Mint (V)
MAJLIS SALAD | 65
Mesclun Leaves | Cherry Tomato | Cucumber
Spring Onion | Mint Dressing (V) (G*)
NIÇOISE | 85
Anchovies | Fresh Tuna | Olives | Peppers | Potato
Tomato | Balsamic Dressing
QUINOA | 85
Persian Feta | Grape | Mint | Pomegranate
Pumpkin Seeds | Tarragon | Raspberry Dressing (V) (G*)
ROASTED CAULIFLOWER | 50
Chickpeas | Coriander | Cumin | Mint | Parsley
Puffed Quinoa | Tahini (V) (G*)

SANDWICHES
All our sandwiches are served with your choice of
Hand-Cut Sweet Potato Fries, Steak Fries
or Seasonal Salad

BURGER | 110
Brioche Bun | Wagyu Beef Patty | Caramelized Onion
Cheddar | Fresh Onion | Gherkins | Lettuce | Tomato
House-made Burger Sauce
BEYOND BURGER | 95
Sesame Bun | Beyond Burger Patty | Lettuce
Tomato l Ketchup | Vegan Mayonnaise (V)
“Made directly from simple plant-based ingredients. By
shifting from animal, to plant-based meat, we are creating
one savory solution that solves four growing issues attributed to livestock production: human health, climate change,
constraints on natural resources and animal welfare”

CLUB SANDWICH | 95
Grilled Chicken | Veal Bacon | Egg | Lettuce
Tomato | Mayonnaise
HARISSA LAMB SLIDERS I 80
Minted Labneh | Harissa | Rocca (N)

Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option available
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

٥٥ | تبولة بالكرنب
)كرنب | بقدونس | طماطم | برغل | نعناع (ن
٦٥ | سلطة مجلس
خضار ورقية | طماطم كرزية | خيار | بصل أخضر
)*تتبيلة نعناع (ن) (غ
٨٥ | سلطة نيسواز
أنشوجة | سمك تونة طازج | زيتون | فليفلة | بطاطس
طماطم | تتبيلة خل بلسميك
85 | الكينوا
جبن الفيتا | عنب | نعناع | رمان | بذور القرع | طرخون
)*صلصة التوت (ن) (غ
٥٠ | قرنبيط مشوي
حمص | كزبرة | كمون | نعناع | بقدونس | حبوب كينوا
)*مسلوقة | طحينة (ن) (غ

الساندويتشات

ّ
المفضل من البطاطس الحلوة
تُقدم الساندويتشات مع اختياركم
المقلية أو شرائح البطاطس المقلية أو السلطة الخضراء المقطعة
يدوي ًا

110 | برجر اللحم
خبز بريوش | لحم واغيو | بصل مكرمل | جبن شيدر
خيار مخلل | خس | طماطم
صلصة برجر محضرة منزليا
95 | ند برجر
خبز البرجر مع السمسم | بيوند برجر | خس | طماطم
)كاتشاب | مايونيز نباتي (ن
مصنوع مباشرة من مكونات نباتية بسيطة عن طريق التحول
 نحن بصدد إيجاد حل،من اللحوم الى اللحوم النباتية
واحد لذيذ يحل أربع قضايا متنامية تعزى إلى الثروة
 صحة اإلنسان وتغير المناخ و،الحيوانية اإلنتاج
القيود على الموارد الطبيعية ورفاهية الحيوان

95 | كلوب ساندويتش
دجاج مشوي | لحم عجل مقدد | بيض | خس | طماطم
مايونيز
80 | ساليدر لحم ضأن مع هريسة
)لبنة بالنعناع | هريسة | جرجير (م

 (م) يحتوي على مكسرات (غ*) يتوفر خيار خالي من الغلوتين، (ن) مناسب للنباتيين،جيد للصحة
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

SALMON BAGEL I 75
Sesame Bagel | Cream Cheese | Smoked Salmon
Cucumber | Yogurt-Lemon Sauce

٧٥ | بيغل سلمون
بيغل بالسمسم | جبنة قشدية | سلمون مدخن | خيار
صلصة زبادي وليمون

SIDES | 30

30 |

Grilled Vegetables (V)
Roasted Mushrooms (V)
Sautéed Spinach (V)
Hand-Cut Sweet Potatoes Fries (V)
Steak Fries (V)
Seasonal Salad (V)

ARABIC SWEET HIGH TEA | 300
SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
For 2 Persons
LUQAIMAT
Date Syrup | Sesame Seeds | Saffron
SAGO
Desiccated Coconut | Saffron
ASIDA
Caramelized Sugar Syrup | Saffron
Roasted Flour (N)
KHANFROOSH
Date Syrup | Saffron
KHABISA
Toasted Semolina | Rose Water
Caramelized Sugar Syrup (N)
CHEESE KUNAFA
Pistachio | Honey (N)
ROSE TURKISH DELIGHT
DATES

Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option available
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

أطباق تين المميزة
)خضراوات مشوية (ن
)فطر مشوي (ن
)سبانخ محمرة (ن
)بطاطس حلوة مقلي (ن
)بطاطس عريضة (ن
)السلطة الخضراء (ن

300 |

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة العربية
مساء
٦  عصرا ً حتى الساعة٢ يومي ًا من الساعة
ً
لشخصين

لقيمات

شراب التمر | سمسم | زعفران

ساقو

جوز هند مجفف | زعفران

عصيدة

شراب سكر مكرمل | زعفران
)محمص (م
طحين
ّ

خنفروش

شراب تمر | زعفران

خبيصة

محمص | ماء ورد
سميد
ّ
)شراب سكر مكرمل (م

كنافة بالجين

)فستق | عسل (م

حلوى تركية بالورد
تمور

 (م) يحتوي على مكسرات (غ*) يتوفر خيار خالي من الغلوتين، (ن) مناسب للنباتيين،جيد للصحة
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

ARABIC SAVOURY & SWEET
HIGH TEA | 320
SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
For 2 Persons

SAVOURY
OLIVES
Persian Feta | Mint (V) (G*)
LAMB SAMBUSEK
Lamb | Pastry | Tahini Sauce
FALAFEL
Baba Ghanoush | Tartar Sauce | Pomegranate (G*)
CHEESE REKAKAT
Cigar Shaped Filled Pastry | Halloumi | Feta
Kasseri Cheese (V)

SWEETS
LUQAIMAT
Date Syrup | Sesame Seeds | Saffron
KHABISA
Toasted Semolina | Rose Water
Caramelized Sugar Syrup (N)
CHEESE KUNAFA
Pistachio | Honey (N)
ROSE TURKISH DELIGHT
DATES

Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option available
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة العربية مع أصناف
320 | مالحة وحلوة
مساء
٦  عصرا ً حتى الساعة٢ يومي ًا من الساعة
ً
لشخصين

األصناف المالحة
زيتون

)*جبنة فيتا فارسية | نعناع (ن) (غ

سمبوسك بلحم الضأن

عجينة محشوة بلحم ضأن | صلصة طحينة

فالفل

)*بابا غنوج | صلصة تارتار | رمان (غ

رقاقات جبنة

رقاقات عجين محشوة | جبنة حلوم | جبنة فيتا
)جبنة كاسيري (ن

األصناف الحلوة
لقيمات

شراب التمر | سمسم | زعفران

خبيصة

محمص | ماء ورد
سميد
ّ
)شراب سكر مكرمل (م

كنافة بالجين

)فستق | عسل (م

حلوى تركية بالورد
تمور

 (م) يحتوي على مكسرات (غ*) يتوفر خيار خالي من الغلوتين، (ن) مناسب للنباتيين،جيد للصحة
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

WESTERN SAVOURY & SWEET
AFTERNOON TEA | 155

300 |

SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00
For 1 Person

مساء
٦  عصرا ً حتى الساعة٢ يومي ًا من الساعة
ً
لشخص واحد

SAVOURY
SALMON CRÊPE
Smoked Salmon | Chives | Herbs | Aigrelette Sauce
MINTED LAMB
Saffron Bread | Harissa | Nuts | Yogurt Sauce (N)
CILANTRO CHICKEN
Tortilla | Lime | Herbs Robuchon | Mayonnaise
BRIE AND FIG
Fig Jam | Walnuts | Textures (V)

SWEETS
CHOCOLATE SPHERE
Manjari 64% | Clementine (N)
TEA CAKE
Poached Apricots | Saffron (N)
RASPBERRY TART
Vanilla Tart | Raspberries (N)
PÂTE À CHOUX
Mascarpone | Coffee (N)
SCONES
Clotted Cream | Strawberry Preserve

Healthy Option, (V) Suitable for Vegetarians, (N) Contains Nuts, (G*) Gluten-Free option available
Please inform us of any allergies or dietary requirements before ordering
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

وجبة ما بعد الظهيرة الخفيفة
الغربية مع أصناف مالحة وحلوة

األصناف المالحة
فطيرة كريب مالحة

معمر | أعشاب | صلصة إيغروليت
سلمون مدخن | ثوم
ّ

لحم ضأن بالنعناع

)خبز بالزعفران | هريسة | مكسرات | صلصة زبادي (م

دجاج بالكزبرة

رقائق تورتيا | ليمون أخضر | أعشاب | مايونيز

جبنة بري وتين

)مربى التين | جوز (ن

األصناف الحلوة
كرة شوكوالتة

) | كلمنتين (م٪٦٤ شوكوالتة منجاري

كيكة شاي

)مشمش مسلوق | زعفران (م

فطيرة توت علّ يق

)فطيرة بالفانيليا | توت ع ّليق (م

حلوى شو

)جبنة ماسكاربون | قهوة (م

حلوى سكون

كريمة | مربى الفراولة

 (م) يحتوي على مكسرات (غ*) يتوفر خيار خالي من الغلوتين، (ن) مناسب للنباتيين،جيد للصحة
يرجى منك إعالمنا بأي حساسية أو متطلبات غذائية لديك قبل الطلب
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

