
לאפה | באגט | פיתה

  פול )סביח באר שבעי(                29 ₪

  סביח                                                 29 ₪

חזה עוף                             42  |  40 ₪

 פלאפל                    32  |  29  |  24 ₪

שווארמה              48  |  46  |  44 ₪

שניצל                      46  |  42  |  40 ₪

בפיתה?
בבאגט?

המנות מוגשת בליווי
צ'יפס לבחירה: אבונפחה/מקלות

וחמוצי הבית

שדרגו רק ב-5 ₪
וקבלו 100 גר' צ’יפס ו-3 יח' אבונפחה

₪ 49  /   ₪ 29 חומוס טרי                         
חצי ק"ג / 1 ק"ג

₪ 49  / עיסת פלאפל                   29 ₪  
חצי ק"ג / 1 ק"ג

₪ 35  / טחינה                                     20 ₪ 
250 מ"ל / 500 מ"ל 

אריסה/לימון כבוש                      25 ₪
200 מ"ל

רוטב הבית                                          25 ₪
200 מ"ל

חמוצי הבית                                       22 ₪
500 מ"ל

החנות
של סבתא

איזה תפריט!

חשוב לדעת!

כל המוצרים שלנו 
ללא חומרים משמרים, 

ונעשים בבית הפול 
מדי יום עם חומרי 

הגלם הטריים 
והאיכותיים ביותר.

צמחוני טבעוני

 חצי פיתה פלאפל                          17 ₪
בתוספת צ'יפס מקלות, ירקות

 פלאפלנד                                              35 ₪
כדורי פלאפל, צ'יפס מקלות, ירקות 

ובקבוק מים/ לימונדת הבית

שניצלנד                                               39 ₪
אצבעות שניצל אמיתי, צ'יפס 

מקלות, ירקות ובקבוק מים/ 
לימונדת הבית

ארוחות
ילדים

  חומוס פול                                     40 ₪
מוגש בתוספת ביצה

  חומוס מסבחה                          40 ₪
מוגש בתוספת ביצה

  חומוס משולש                          40 ₪
מוגש בתוספת ביצה

חומוס שניצל                             49 ₪

חומוס שווארמה                     59 ₪

עסקיות
חומוס

המנות מוגשת בליווי
 2 פיתות, בצל, זיתים, רוטב הבית

 חמוצי הבית וצ'יפס לבחירה:
אבונפחא או מקלות

שדרגו רק ב-5 ₪
וקבלו 100 גר' צ’יפס ו-3 יח' אבונפחה

עסקית
חומוס 
משולש

שניצל הבית                                      28 ₪

 חמגשית סלטים                             22 ₪

 טבעות בצל                                        19 ₪

 צ'יפס בטטה                                      19 ₪

 צ'יפס מקלות                                    18 ₪

₪ 19                                        MIX צ'יפס 
 צ’יפס מקלות, צ’יפס בטטה

וטבעות בצל

 צ'יפס אבונפחא                              10 ₪
5 יח'

 פלאפל                                                    10 ₪
5 כדורים

₪ 4  ביצה                                                           

₪ 5 תוספת מהפס החם/קר              

₪ 3  פיתה                                                          

₪ 4  פיתה מקמח מלא                            

תוספות

 סביח
באר שבעי

הסנדוויץ' של הנכד                     45 ₪
לחמנייה מתוקה עם מטבוחה 

 שניצל וחצילים. מוגש עם
צ'יפס מקלות וחמוצי הבית.

₪ 129 החלה של סבתא                       
חלה מתוקה עם מטבוחה שניצל 
וחצילים. מוגש עם צ'יפס מקלות, 
חמוצי הבית, מטבלים וכרוב סגול.
 * המנה המתאימה ל 3/4 סועדים

* בימי שישי בלבד

מנות
ספיישל

שדרגו לצ'יפס רק ב-5₪
)גם צ'יפס מקלות וגם 3 יח' אבונפחה(

הסנדוויץ'
של הנכד

בצלחת

המנה מוגשת בליווי צ'יפס לבחירה: 
אבונפחא או מקלות, חמוצי הבית, 

חומוס אישי, טחינה, 3 כדורי פלאפל 
ולחם לבחירה

שניצל הבית                                      58 ₪
מוגש עם 2 תוספות לבחירה

חזה עוף בריאות                            58 ₪
מוגש עם 2 תוספות לבחירה

שווארמה                                             69 ₪
מוגש עם 2 תוספות לבחירה

שדרגו רק ב-5 ₪
וקבלו 100 גר' צ’יפס ו-3 יח' אבונפחה

כשר



כשר

חומוס דיל
חומוס פול/טחינה/מסבחה/משולש
מוגש בליווי 2 פיתות, בצל, זיתים, רוטב 

הבית, חמוצי הבית וצ'יפס לבחירה: 
אבונפחא או מקלות

₪ 48

דיל סנדוויץ' הנכד
הסנדוויץ של הנכד

₪ 53

דיל בבאגט
שווארמהפלאפלשניצל

₪ 50₪ 37₪ 54

דיל בפיתה
שווארמהסביחפולפלאפלשניצל

₪ 48₪ 32₪ 37₪ 37₪ 52

איזה דיל!
כל המנות מוגשות בתוספת צ'יפס 
מקלות או אבונפחא, חמוצי הבית, 

ופחית שתיה או מים.

שדרגו רק ב-5 ₪
וקבלו 100 גר' צ’יפס ו-3 יח' אבונפחה


