
סיבות 
לקנות

מגדלים קטנים?
זנים מיוחדים? 
גידולים נקיים? 

להצטרפות נא לפנות:
גבע-054-6607018

חופית-052-5843344

שוק האיכרים 
רוצה

אתכם! 

האנגר 12, נמל תל אביב
‰¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘

מצטרפים למועדון לקוחות
שוק הנמל ונהנים

ממבצעים מיוחדים והנחות!
להצטרפות היכנסו

לאתר השוק או לפייסבוק!

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

ותקבלו עדכון שבועי ועונתי על השוק:
מה חדש לעונה, מה יוצא

ומי המציגים החדשים

אוקטובר
ארטישוק  אגס,  אבוקדו, 
דלעת,  גויאבה,  ירושלמי, 
חבוש, חציל,  מלפפון, מנגו, 
מנגולד, עגבניה, צנון, קיווי, 
קישוא, רימון, תאנה, תפוח עץ.

מתי ואיפה
שעות הפתיחה

האנגר 12, נמל תל אביבשבת 09:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00ב'-ה' 09:00-21:00

ייררררוווותייייששששייירררררוווותתתתת   מממממהההההחחחחחקקקקקלללללאאאאאיייייישירות מהחקלאי

טריות
התוצרת מגיעה בשיא הטריות שלה 
(הירקות והפירות נקטפו כמה שעות 

 קודם)
זניות

ניתן למצוא  מיוחדים שלא  זנים 
 בשום מקום אחר

מחיר הוגן
התשלום הולך ישירות למגדל ובכך 

 חוסכים את פערי התיווך
עידוד חקלאות קטנה מקומית

בעצם הקנייה בשוק איכרים אנו 
מעודדים את החקלאות מקומית 
הקטנה והנקייה, ויצרנים קטנים של 

 גבינות, לחמים או ממתקים
עונתיות

קניית תוצרת רק בעונתה מעודדת 
את החקלאים לגדל דברים בעונתם 
ולא להיכנע לדרישה של רשתות 
גדולות לגדל דברים כל השנה או 

לייבא ירקות ופירות מחו"ל

מה בעונה

תל אביב
נמל תל אביב

שישי בוקר 07:00-15:00

הרצליה
א. התעשייה, החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-20:00

נפתח מחדש!

הצטרפתם למועדון

הלקוחות שלנו?

לוחצים לייק לעמוד

הפייסבוק של שוק הנמל

ומתעדכנים במבצע השבועי 

מה בשוק האיכרים:

דוכן קרמה פרסקה, גלידה טבעית 
בבחירה אישית

זן פרסי קראנצ'י  מלון חרבוזה, 
ומתוק וגם פלפלוני פדרון מתוקים. 
טיגון קל, שמן זית וקצת מלח גס.  

(בדוכן של משפחת גרינפטר)
מומלץ! לימוני מאיר, זן סיני של לימון 

תפוזי, בדוכן של משק אברבנאל
בטטה לבנה, מתוקה כמו בטטה 
רגילה ומתאפיינת בטעם אגוזי. 

(בדוכן של אורי רבינוביץ')
תירס גילי
שיזף סיני

http://slowfood.com/
http://shukhanamal.co.il/
https://www.facebook.com/shuk.hanamal
https://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2913
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457
http://shukhanamal.co.il/?page_id=3566
https://www.facebook.com/shuk.hanamal


הקטיף הראשון  של תמרי מג'הול הגיעו 
מהערבה, בייבוש טבעי על העץ

וללא ריסוס
25 & / מארז ½ ק"ג

מיקוליביה: קולקציית תוספי תזונה
על בסיס פטריות אורגניות,

בפיתוח ישראלי

1+1
על מחבתות ״שיש״

בציפוי קרמי בריאותי של ארקוסטיל

* הזול מביניהן, עד גמר המלאי

7% הנחה
על כל המוצרים בדוכן הזיתים

*לחברי מועדון לקוחות השוק בלבד

זיתים בכבישה ביתית וללא חומרים 
משמרים: סורים מבוקעים, זית מזן 

סנטה מבוקע, זיתים שחורים במלח גס 
צנצנת ( 500 גרם) / 25 &
 2 צנצנות ב-40 & בלבד

בקניית 300 גרם בייבי ביף
מקבלים 100 גרם מתנה

עכשיו כשהחגים מאחורינו אנחנו שוב 
מקבלים הזמנות למיוחדים מחו"ל:

צדפות | דובר סול | שד הים| לובסטרים

טלפון להזמנות: 077-3410300 

הגיע מבחר חדש של גבינות צרפתיות 
בשלות בינהן מונסטר, לה פסטור, 

אפואס, פונט-לה-וק.

לבקוביץ

חדש בדוכן!

חדש!

מבצע:

עונת המעבר כאן!

רק החודש!

מבצע!

הזמנות מיוחדות 

פישנזון
077-3410300

משלוחים

איוו
03-5344859
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מבצע!

ארץ ערבה ונגב

אורי רבינוביץ' הקולה

המבחר בשרים מובחרים ל'על האש': 
ניו יורק סטייק | טי בון  | קוט דה בף

מעדנים בתוצרת עצמית, בעבודת יד 
וללא חומרים משמרים:

נקניקיות, קציצות, המבורגרים

רוח סתיו:
כל פירות ההדר: תפוז, פומלית, 

אשכולית (לבנה ואדומה), רק 5 & / ק"ג.
הפפאיה המתוקה של נטעים חוזרת 
לאחר פגרת קיץ ארוכה - 17 &/ ק"ג.

מנגו מזן קיט סוגר את העונה
ואבוקדו מזן האס פותח חדשה

פאפיה (בלי גרעינים) מזן אורורה
1 יח' / 8 &

2 יח' / 10 &

צנצנת שקד מלא בכבישה קרה
(מתוצרת מוזיאון המרציפן)

350 גרם/ 38 &

???????????
? ? ? ? ? ? ? ?

??????

 
פותחים את עונת ההדרים עם

עוגת מיץ הדרים בחושה
& 39

אסור לפספס!

חדש!


