
חומוס ועוד...
24/28 חומוס נקי /טחינה/גרגירים/פול   
26/30 חומוס עם ביצה 
26/30 קומפלט (פול, גרגירים, טחינה, ביצה) 
32/36 חומוס סביח (טחינה, חצילים, ביצה) 
26/29 משאושה (חומוס, טחינה, שום, חריף, לימון, גרגירים חמים) 
30/32 חומוס שקשוקה 
34/38 חומוס עם בשורה (תוספת טבעונית) 

38 חומוס תוספות 

תוספות לחומוס...
ביצה 3 / חציל  8 / פטריות טריות  10
מאמאש/שאוורמאש (‘בשר‘ פרווה מחלבון סויה)  10 

חוץ מחומוס
מרק (בחורף)

  30 שקשוקה 
13/23 סלט ירקות  

28 סלט המלך 
חצי קילו של בריאות (מלפפון, עגבניה, טחינה,

גרגירי חומוסחמים בצל, ג'עלה, ביצה, פטרוזיליה)

13/22 צ'יפס 
13 עראיס (מחלבון סויה) 

חומוס קומפלט +
לימונדה + סלט קטן

או ציפס קטן או עראיס ₪

עסקית 

42
חומוס + תוספת +

לימונדה +סלט קטן
או ציפס קטן או עראיס ₪

עסקית 

49
ולקינוח

12 מלבי / שוקולד 

לרוויה
8 כוס לימונדה (Refill בהזמנה לאדם) 
7 מים / סודה 
9 שתיה קלה 

15 בירה לבנה 
10 בירה שחורה 

30 טחינה גולמית  
30 טחינה גולמית מלאה 
זיתים                            10/15
ג‘עלה                            15/30

18 קפה אליהו + הל  250 גר‘ 
15 חלבה 
39 שמן זית אליהו - 750 מ“ל 

חומוס  15/25/40
15/25 טחינה 
 8/14 גרגירים 

 10/16 פול 
22/38 פטריות 

2 פיתה עבודת יד 
 15 חריף 
25 שום לימון 
12 מלבי/שוקולד 

מכולת בקטנה...בא לכם לקחת?

מנת חומוס גדול ניתנת למילוי
חוזר עלינו! (בהזמנה לאדם)

קפה וערגליות על חשבון הבית.
ניתן לקבל מים צוננים
ללא עלות בשמחה.

נשמח לשמוע מכם
1-700-500-148

www.humus-eli-yahoo.com
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