כשר

המנות מוגשת בליווי
צ'יפס לבחירה :אבונפחה/מקלות
וחמוצי הבית
שדרגו לצ'יפס רק ב₪5-
5

המנות מוגשת בליווי
 2פיתות ,בצל ,זיתים ,מטבלים
חמוצי הבית 3 ,כדורי פלאפל
וצ'יפס לבחירה :אבונפחה/מקלות

)גם צ'יפס מקלות וגם  3יח' אבונפחה(

פיתה
פלאפל 22 .................................................
חצי מנה פלאפל 16 ..............................

₪

סביח27 .....................................................

₪

פול27 .........................................................

₪

שווארמה הודו נקבה42 .....................

₪

שניצל36 ...................................................

₪

חזה עוף36...............................................

₪

חומוס משולש
מוגש בתוספת ביצה39 ...................................

₪

חומוס מסבחה

₪

שווארמה הודו נקבה44 .....................
שניצל39 ..................................................

₪

חזה עוף39 ...............................................

₪

שווארמה הודו נקבה46 .....................

חומוס פטריות 46 ...................................

₪

חומוס שניצל 49 .....................................

₪

חומוס שווארמה 55 ...............................

₪

החלה של סבתא118 .........................
₪

כ 200-גרם שניצל ,אורז וסלט.

חזה עוף בריאות 54 ................................

-ניתן לבקש מנות אלו ללא ביצה

₪

₪

כ 200-גרם חזה עוף ,אורז וסלט.

₪

חלה ענקית ומתוקה מלאה בשניצלים
בתוספת מטבוחה וחצילים.
מוגש בליווי צ‘יפס מקלות ,פלפל חריף,
פלפל כבוש ,זיתים וחמוצי הבית.
*בימי שישי בלבד

₪

כ 200-גרם שווארמה ,אורז וסלט.

החנות של
סבתא
חומוס טרי

חצי ק״ג /ק״ג 39/₪25 ...............................
עיסת פלאפל
חצי ק״ג /ק״ג ₪ 39/₪ 25 ...............................
טחינה
 250מ״ל  500 /מ״ל ₪ 24/₪ 16 ......................
אריסה/לימון כבוש
 200מ״ל₪ 18 ....................................................
שום לימון
 200מ״ל₪ 18 ....................................................
זיתים
 200מ״ל₪ 14 ....................................................
חמוצים
 500מ״ל₪ 17 ....................................................
₪

פלאפלנד35 ..........................................

₪

כדורי פלאפל ,צ׳יפס מקלות,
ירקות ובקבוק מים.

שניצלנד 39 ..........................................

₪

אצבעות שניצל אמיתי,
צ׳יפס מקלות ,ירקות ובקבוק מים.

מה לשים לך בצד?
₪

מנות

₪

לחמניה ביתית מתוקה בליווי מטבוחה
לוהטת ,שניצלים עסיסיים ,סלט עגבניות
חריף וחצילים מפנקים! המנה מוגשת
בליווי צ׳יפס מקלות וחמוצים.

חשוב לדעת!

שניצל הבית )כ 200-גרם(28 .....................

₪

ביצה4 .........................................................

₪

טבעות בצל19 .........................................

₪

תוספות מהפס החם/קר4 ...................

₪

צ׳יפס בטטה19 .......................................

₪

פיתה3 .........................................................

₪

צ׳יפס מקלות )כ 200-גרם( 18 ...................

₪

פיתה מקמח מלא 4 ...............................

₪

צ׳יפס אבונפחה ) 5יח‘(9 ........................

₪

כדורי פלאפל ) 5יח‘( 9 ............................

₪

צ׳יפס MIX
צ‘יפס מקלות ) 150גר‘( ו 5-יח‘ אבונפחה 19..........
הסנדוויץ׳ של הנכד44....................

₪

שניצל אחולבלוע 54 ..............................

שווארמה הודו נקבה 60 .......................

מוגש בתוספת ביצה39 ...................................

באגט

5

)גם צ'יפס מקלות וגם  3יח' אבונפחה(

חומוס פול
מוגש בתוספת ביצה39 ...................................
₪

המנות מוגשת בליווי
צ'יפס לבחירה :אבונפחה/מקלות
חומוס אישי 2 ,כדורי פלאפל ופיתה
שדרגו לצ'יפס רק ב₪5-

המנה מתאימה
ל 3/4-סועדים

 MIXמטוגנים

צ‘יפס מקלות ,צ‘יפס בטטה וטבעות בצל18..........

₪

₪

כל המוצרים
נעשים בבית הפול מדי יום
עם חומרי הגלם הטריים
והאיכותיים ביותר.
אנחנו לא משתמשים
בחומרים משמרים
במוצרים שלנו.

צ‘י
פ
ס
ב
ט
ט
ה

ח
ו
מ
ו
ס
מ
ס
ב
חה

ארוחות
ילדים

קלות
פס מ
צי

טבעות בצל

שניצל קריספי
תייגו אותנו בסטורי
@bet.aful

סביח
למשלוחים:

או באתר

bet-aful.co.il

זה עוף
ח

