בס"ד

נפתח שולחן

חוץ מחומוס

סמבוסק חומוס בצק פריך ממולא בצל מטוגן וגרגרי חומוס
צ'יפס באמת שצריך להסביר?

6

שקשוקה בצלחת

28

קובה בורגול קובה מטוגן במילוי בשר או במילוי פטריות

10/17
6

שווארמה בצלחת

פלאפל ירוק אסלי

2

תבשיל היום בשרי

32

סלט ישראלי עגבנייה ,מלפפון ,בצל ,שמן זית ,לימון ופטרוזיליה

14/22

סלט לירז סלט ישראלי עשיר עם גרגירי חומוס ,שקדים וטחינה

22/34
6

תבשיל היום טבעוני

31

שניצלונים וצ'יפס

43

קציצות טבעוניות ברוקולי כרובית/בטטה/עדשים/קינואה

עם תוספת לבחירה

38

החומוס שלנו
תמיד כדאי לשאול

מילוי חופשי של חומוס פיתות וחמוצים
חומוס נטו
החומוס שלנו בתיבול הבית
חומוס פול/חומוס גרגרים/חומוס טחינה
חומוס לבחירה בתיבול מעולה
חומוס משאוושה
חצי חומוס חצי משאוושה הגרסה הגלילית למסבחה
חומוס שווארמה
שאוורמה על חומוס חם שילוב מושלם עם בצל טחינה ועמבה

הקומפלט של יוסף
חומוס בתוספת פול ,משאוושה ,שקדים ,ביצה וטחינה
סביח בצלחת
חומוס ,חצילים ,ביצה ,סלט ,טחינה ועמבה
חומוס בשר
בשר עגל משובח עם שקדים ובצל בתיבול מיוחד
חומוס פטריות
פטריות שמפניון טריות מוקפצות עם בצל בתיבול עדין
חומשוקה
חומוס עם שקשוקה משוקשקת פיקנטית וקצת טחינה
מנה מוקטנת
חומוס נטו מוקטן ,מגיע עם  2פיתות וללא מילוי חוזר

22

מה בישלנו היום

26

כשקר יש גם מרק

26

קטן 12-גדול (ריפיל)23-

34
44

מים מינרלים/סודה

8

בקבוק זכוכית

11

43

מים בטעמים

11

43

פחיות

8

טובורג /קרלסברג

16

צייסר ארק

8

בירה שחורה

14

רימונדה מחוזקת בארק

16

43

43
22

*בהזמנת מנה רגילה לסועד

אצלנו לא תצאו רעבים
מילוי חופשי של חומוס מכל הלב
בהזמנת מנה לסועד

תוספות מומלצות

שתיה

"אצלנו כל מנה נטחנת במקום
החומוס מגיע אל השולחן חם וטרי
ומתובל באהבה עם רוטב שום לימון,
פפריקה ,כמון ,פטרוזיליה ושמן זית".

על החומוס או ליד

ביצה חומה  | 4חצילים  | 8פטריות טריות  | 3שקדים קלויים 2
פול/טחינה/גרגרים/משאוושה  | 1/4בשר מוקפץ עם בצל ושקדים 12
תוספת פיתה  2חיוב רק בפחות ממנה לסועד
תוספת פיתה מלאה  | 4ניתן להחליף פיתה לפיתה מקמח מלא 2

משהו מתוק
טבעוניים ,תוצרת עצמית

סלט ירקות/כרוב בסירונית 6
חומוס קטן בצד רק לצד מנה שאינה חומוס 6

המלבי שלנו
שוק שוקולד

12
12

