
    

for kids
Falafel 
Friss ropogós falafel, sült krumplival és kis limonádéval.

Falafel  
Freshly made, crisp falafels with fries and a small lemonade. (3)

1490

Csirkemell 
Frissen grillezve, sült krumplival  

és kis limonádéval.

Chicken Breast  
Grilled to order with fries and a small lemonade.

1490

the or ig ina l way

Mi így esszük a humuszt. Adj hozzá... 
This is how we eat hummus. Add... 

Fott barna tojás  
Humuszhoz muszáj megkóstolni.
Brown Boiled Egg  
Simply a must with  
any hummus. (3)

190

Hagyma & olajbogyó Igazi klasszikus!  
Kezdd a hagymával, hagyd az olajbogyót a végére!  
Onion & Olives True original!  
Scoop with the onion, finish with  
the olive. 

290

Pirított fenyomag  
Még több íz!
Roasted Pine Nuts  
For extra flavor. (8)

290

2490 2190

our hummus
Tahinivel, olívaolajjal, petrezselyemmel, friss meleg pitával és… 

Comes with tahini, olive oil, parsley, fresh warm pitas or laffa and...

Shawarma  

Az eredeti street food.  

Úgy, ahogy mi készítjük.

The original street food, our way.
(1.11)

Shakshuka  

Humusszal. Ez brilliáns. 

With hummus. It’s brilliant. 
(1.11.3)

Tahina Sosem elég. Klasszikus. (1.11)

Gargirim Az arany csicseriborsó. Hagyományos módon. (1.11) 

Török saláta Találkozik a humusszal, és kezdodik a buli! (1.11)

Falafel 10 frissen készített ropogós falafel. A szupersztár. (1.11)

Saláta és falafel Egy frissíto kombináció. (1.11)  

Fuszeres gombák & hagymák Bajnok. (1.11)

Sabich Tojás és sült padlizsán. Old school kombináció. (1.11.3)

Sült padlizsán és paprika Mennyei duett. (1.11)

A legendás Jeruzsálem mix Csak humusszal. Voilà! (1.11)

Merguez Marokkói kiadásunk. Finoman pikáns. (1.11)

Csirkemell Egy újabb egészséges legenda. (1.11)

Darált marha- és bárányhús Tökéletes humuszvariáció. (1.11)

Kebab Vegyes marha és bárány húspogácsák. 4db. (1.11)

Shakshuka Merguez Ennél nem lehet jobb. (1.11.3)

Tahina Lots of it. Classic. (1.11)

Gargirim The golden chickpeas. Traditional way. (1.11) 

Turkish Salad Meets hummus, and the party begins! (1.11)

Falafel 10 freshly made crispy falafels. The superstar. (1.11)

Salads & Falafels The refreshing combo. (1.11)  

Mushrooms & Onions with Spices Champion. (1.11)

Sabich Egg & fried eggplants. the old school combo. (1.11.3)

Roasted Eggplant & Peppers Duet from heaven. (1.11)

Famous Jerusalem Mix Just with hummus. Wala! (1.11)

Merguez Our moroccan addition. Delicately piquant. (1.11)

Chicken Breast Another healthy legend. (1.11)

Minced beef & lamb Goes perfectly with hummus. (1.11)

Kebab Beef & Lamb mixed patties. Four of them. (1.11)

Shakshuka Merguez It doesn’t get any better. (1.11.3)
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Complete  

All in. Kezdheted kanalazni!     

All in. Start dipping!  
(1.11)

Shawarma  

Az eredeti street food újragondolva.   

The original street food reinvented! 
(1.11)

Sabich  

Tojás & padlizsán. Old school.

Egg & eggplant. Old school.
(1.3.11)

Falafel  

Így kell falafelt enni!   

This is how you eat falafel!
(1.11)
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990

1090

1190

1190

1590

1090

1090

Hummus and Salads Perfect in pita. (1.11)

Shakshuka The best, just in pita. (1.3.11)

Falafel Sabich It’s a twist, but a good one! (1.3.11)

Chicken Breast Healthy legends never die. (1.11)

Famous Jeruselam Mix Have you tried it in pita? (1.11)

Kebab Beef & Lamb mixed patties. (1.11)

Merguez Our piquant delicates now in pita. (1.11)

the pitas
Próbáld ki egyedülálló választékunkat, amelyet friss pitával, salátával, humusszal és tahinával készítünk el. 

Try our unique range, created with fresh pita, salad, hummus and tahina. 

990 990

Humusz és saláta Tökéletes pitában. (1.11) 

Shakshuka A legjobb…csak pitában. (1.3.11) 

Falafel Sabich Egy kis csavarral. (1.3.11)

Csirkemell Az egészséges legendák soha nem halnak meg. (1.11) 

A legendás Jeruzsálem mix Próbáltad már pitában? (1.11)

Kebab Vegyes marhahús- és báránypogácsák.(1.11)

Merguez Pikáns finomságunk most pitába kerül. (1.11) 

Eredeti A legjobb.
(1.3.11)

Fetával Még jobb!
(1.3.7.11)

Merguez A legjobb marokkói kiadás.
(1.3.11)

Original Is always the best.
(1.3.11)

With Feta It’s even better!
(1.3.7.11)

Merguez The ultimate Moroccan edition.
(1.3.11)

2090

2990

these are shakshukas
A legendás paradicsom- és paprikamártás tükörtojással, friss, meleg pitával tálalva.

The legendary tomato and peppers sauce cooked with sunny eggs all served with fresh warm pitas. 

1890

+30% HÚSSAL 
30% MORE MEAT   390

proper mains
Meleg pitával és két választható körettel tálaljuk; saláta, humusz, hasábburgonya vagy kuszkusz.
Comes with warm pitas and a choice of 2 garnishes; salads, hummus, homemade fries or couscous.

Jeruzsálem Mix Legendás. 
Jerusalem Mix Legendary. (1)

Shawarma Steet Food tányérra szelidítve. 
Shawarma Steet Food, ‘civilised’ on a plate. (1)

Kebab Vegyes marha és bárány húspogácsák. 4db.
Kebab Beef & lamb mixed patties. Four of them. (1)

Falafel Egy ropogós vegetáriánus élmény.
Falafel A crispy, vegetarian experience. (1)

Darált marha- és bárányhús Tökéletes a humuszhoz. 
Minced Beef & Lamb Goes perfectly with hummus. (1)

Csirkemell Az egészséges választás.
Chicken Breast Always an healthy option. (1)

1790

1990

22901990
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Labane Kézzel  
készített joghurtalapú 
krémsajtunk za’atarral, 
olívaolajjal és pitával  
tálalva. Könnyu és üdíto.
Labane Handmade, 
yoghurt-based cream 
cheese with za’atar,  
olive oil & pitas.  
Light & Refreshing. (1.7)

Sült karfiol   
Tahinivel leöntve  
a legjobb!
Deep Fried  
Cauliflower  
With tahina  
on top, it’s  
perfect! 
(11)

990 1490

and more!

Padlizsán & paprika

Eggplant & Peppers

Olajbogyó   
Olives

Vörös káposzta

Red Cabbage

Marokkói  
sárgarépa

Korianderes répa

Coriander Carrot

Feta

Feta (7)

Török saláta

Turkish Salad

Padlizsán tahina 
Eggplant Tahina 

 tasty minis
Kóstold végig ezeket a napsütötte finomságokat!

Taste every colour under the sun.

390

290

290

390

490

390

290 490

Házi sült krumpli  
Saját készítésu  
hasábburgonyánk.
Handmade Fries.  
Our homemade,  
handmade fries. 

Ropogós falafel- 
golyók  
Frissen sütve. 
Crispy Falafel Balls  
Freshly made  
to order. 
(1)

x9
900

x6
600

x3
300

crispy sides

Za’ataros  
pitacsíkok  
Függoséget okoz! 
Za’atar pita  
sticks  
Addictive! 
(1)

590790

Sült padlizsán  
tahini salátával  
Mágikus kombináció.
Roasted Eggplant 
with Tahina  
Salad  
A magical  
combination.
(1.11)

Kuszkuszleves  
Észak-Afrika ikonikus 
étele a mi változatunkban.

Couscous Soup  
Our version of the 
North African icon. 
(11)

Bableves  
Egy tökéletes közel-
keleti klasszikus. 

Bean Soup  
A perfectly simple  
Middle Eastern 
classic.

Jemeni csirkeleves 
Naomi nagymama  
titkos receptje alapján.

Yemeni Chicken 
Soup Grandmother 
Naomi’s secret  
recipe. 

1490 690 690

warm soups

Kuszkusz saláta  
Paprika, padlizsán és sok  
jó dolog kuszkusszal  
és fenyomaggal. 

Couscous Salad  
Peppers, eggplants and 
more good things, mixes 
with couscous  
and pine nuts.  
(1.8)

Tabulé  
Paradicsom, uborka, 
hagyma, bulgur, menta, 
petrezselyem, olívaolaj  
és citromlé.

Tabule  
Tomato, cucumber,  
onion, bulgur, mint, 
parsley,  
olive oil and  
lemon juice. (1)

healthy salads

990 1390

Arab saláta 
Apróra vágott fuszeres 
vegyes zöldségek.

Arabic Salad 
Chopped, mixed  
and spiced  
veggies. 
Tahinával, za’atar  
pitacsíkokkal és  
fenyomaggal! 
With tahina, za’atar  
pitasticks  
& pine nuts 
(1.8.11)

790

1290

VEGÁN 
VEGAN

VEGETÁRIÁNUS  
VEGETARIAN

HÚSSAL 
MEAT

1990

1490



 

Malabi A közel-keleti klasszikus tejpuding  
választott szósszal. 
Malabi Classic milk and rose water pudding 
topped with a sauce of your choice. (7)

Málna: Friss és ízletes.   Klasszikus: Rózsavíz sziruppal.                     
Raspberry: Fresh and tangy.  Classical: Rose water syrup.                 

0.3L 0.3L

0.5L 0.5L

Kérdezz minket házi süteményeink  
választékáról.

Ask us for our homemade variety of cakes. 

A szolgáltatás ugyanolyan fontos számunkra, mint 
az étel.Te döntesz, mennyire vagy elégedett.

Our service is as important to us as our food.  
It’s up to you to decide how well we are doing.

Budapest  Bratislava Lisbon Sofia

Az els  naptól kezdve ez a filozófiánk.  

Frissen el készített, ízletes, hagyományos  

ételeinket naponta szállítjuk éttermeinkbe,  

majd szívb l szolgáljuk fel vendégeinknek.

Ilyen egyszer .

This has always been our philosophy  

from day one. Freshly prepared, tasty,  

authentic food delivered daily to each  

of our restaurants then served with love. 

Simple.

hummusbar.hu

 hummusbarbudapest  hummusbar_official

 Kezdetben volt a humusz. Nem mi találtuk fel – ez a réges régi  

étel az emberiséggel egyidos. Szeretnénk megosztani a leheto legtöbb  

emberrel. Nevezhetjük ezt a küldetésünknek. 

Az égen és tengereken, óceánokon át érkeznek a legjobb összetevok hozzánk. 

Örülnek, hogy a kedvenc hummusbar ételedként újjászülethetnek. Aye, aye Capt’n!

In the beginning there was hummus. We didn’t invent it - this ancient 

dish has been with us for ever. We have simply taken on a mission

to share it with as many people as possible. Call it our destiny...

Through the skies and across the seas and oceans, the best  

ingredients travel to us. Happy to be reborn as your favorite  

hummusbar dish. Aye, aye Capt’n!

Ahogy kezdődött... how it all began...

tudnivalók...   things you should know...
HUMMUSBAR BUDAPEST

V. kerület / District. Október 6. 19

V. kerület / District. Alkotmány 20

V. kerület / District. Kecskeméti 1

XIII. kerület / District. Hollán Ernő 6

VII. kerület / District. Wesselényi 14

XI. kerület / District. Bartók Béla 6

III. kerület / District. Záhony 7

IX. kerület / District. Tompa 30-34

VIII. kerület / District. Corvin sétány 1

VI. kerület / District. Király 8-10

VI. kerület / District. Nagymező 10

III. kerület / District. Bécsi 38

V. kerület / District. Váci 82

VII. kerület / District. Mazel Tov, Akácfa 47

HUMMUSBAR INTERNATIONAL
Bratislava, Sofia, Lisbon

ALLERGÉN  ÖSSZE TE V K
ALLERGIC INTOLERANCE

glutént tartalmaz (kód 1) 
gluten (code 1)

laktózt tartalmaz (kód 7) 
lactose (code 7)

diót/dióféléket tartalmaz (kód 8) 
nuts (code 8)

szezámmagot tartalmaz (11 kód) 
sesame seeds (11code)

tojást tartalmaz (kód 3) 
egg (code 3)

zellert tartalmaz (kód 9) 
celery (code 9)

must have desserts

Házi limonádé  
Friss citrom orölt menta- 
levelekkel. A védjegyünk.  

Homemade Lemonade  
Fresh lemons ground with  
mint leaves. Our trade mark.

Citromos házi  
jegestea.   
Itt készítjük, felemelo!  

Homemade Lemon  
Iced Tea.  
Made here. Uplifting.   

fresh drinks

csatlakoznál hozzánk? thinking of joining us?
A hummusbar család növekszik! Franchise partnereink jelenleg Magyarországon, Pozsonyban,  

Szófiában és Lisszabonban találhatók. Növekvo lánc vagyunk, akik még több humuszt  
szeretnének még több helyre eljuttatni. Ugorj fel te is a nemzetközi humuszvonatra!

The hummusbar family is growing! We now have franchise partners in Hungary,  
Bratislava, Sofia and Lisbon. We are an expanding chain looking to bring hummus  

to more destinations. It’s the universal hummusbar train – hop on!

franchise@hummusbar.hu
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890

690

590
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handpressed juices

Narancs, Alma, Citrom, Répa 
Orange, Apple, Lemon, Carrot

Uborka, Alma, Angolzeller, Citrom 
Cucumber, Apple, Celery, Lemon

Cékla, Alma, Narancs Répa 
Beetroot, Apple, Orange, Carrot

VITAMIN SÁRGA - 
VITAMIN YELLOW 

  ÉDES LILA - 
SWEET PURPLE 

MÁSNAPOS ZÖLD - 
HANGOVER GREEN 

99
0

99
0

100% FRESH

Narancs 
Orange

Alma (3 féle)
Apple (3 kinds)

99
0

99
0

99
0

EGY SZELET
PER SLICE

DIÁKOK 
Ti vagytok a jövo. 
Szeretünk titeket!

STUDENTS 
You are the future.

We love you!

Dreher csapolt sör / Draft Beer  0.3L        0.5L    

Rozé 
Rosé Wine  29

90

55
0

69
0

29
90 990990

happy alcohol

Ásványvíz 
szénsavas/mentes 0.5L   
Mineral Water  
with/without gas 0.5L  

Coca Cola, Fanta, Sprite 0.5L  

Coca Cola 0.25L  390

cold drinks

Espresso/Americano

Házi mentatea 
Homemade  
Mint Tea

Cappuccino

Ízesített teák 
Flavoured Teas

hot drinks

490

490

12
90

4 50 5 50

290 390

17
90

Fehér bor 
White Wine

Arak Ánizsos rövidital / Straight Shot 
Lemonarak Házi imonádéval / With lemonade 

0.29L

0.29L 0.29L 0.29L

0.29L

0.15L 0.15L0.75L 0.75L


