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מגדלים קטנים?
זנים מיוחדים? 
גידולים נקיים? 

להצטרפות נא לפנות ליניב
054-3101690

שוק האיכרים 
רוצה

אתכם! 

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

שוק הנמל שמח לברך את אנשי הזית 
על זכייתם בשתי מדליות בתחרות 

TerraOlivo 2013 שנערכה בחודש יוני. 
שמן זית מזן לצ'ינו זכה במדלית

Grand Prestige Gold  היוקרתית
.Prestige Gold ובלנד שחר זכה במדלית

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

יולי
אבטיח, אננס, אפרסק, במיה, 
דובדבן, דלעת, חציל, ליצ'י, מלון, 
מלפפון, מנגו, משמש, נקטרינה, 
סברס, עגבניה, עלי גפן, ענבים, 
פטל, פלפל, פסיפלורה, פפאיה, 
קישוא, קרמבולה, שזיף, שעועית 

ירוקה, תאנה, תירס, תמר.

מה בעונה

מתי ואיפה
שוק הנמל עבר לשעון קיץ

האנגר 12, נמל תל אביבשבת 09:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00ב'-ה' 09:00-20:00

ברקוד לפייסבוק
תעשו לנו לייק!

https://www.facebook.com/shuk.hanamal
https://www.facebook.com/shuk.hanamal/app_241034479346999
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2913
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457
http://www.slowfood.com/
http://shukhanamal.co.il/


מבצעי סוף היום

 חומצי Alino תוצרת ספרד:
חומץ בן יין לבן, חומץ בן יין אדום,

חומץ שרי, חומץ אגוזים,
חומץ ענבי פדרו (מתוק), חומץ זעפרן 

וחומץ עשבי תיבול. 

 
צרור אספרגוס לבן במשקל 400 גרם

1 ב-25 &
2 ב-45 & 

בתוקף בימים ב'-ה' בלבד

 150 גרם של תערובת פיצוחים
"בריא לי" / "קלוי ללא מלח"

ב-10 &    15 &

 
אסור לפספס! מדי יום, החל מ-19:30.

עוגת הקיץ הנהדרת של לחמים, בחושה 
מעודנת עם אגוזי לוז ושזיפים טריים,

 חזרה למדפים!

צ'ייסר ארק ב-10 ₪ בלבד.
בקניית ארוחה

כוס למברוסקו צוננת ב-15 ₪
בקבוק ב-60 ₪

סוחט לימון/ תפוז ידני בציפוי אמייל.
סיר בישול בריאותי למיקרוגל עם כף 
לאורז, מסדרת סיסטמה מניו זילנד -

.BPA פלסטיק נטול
סכיני ירקות בצבעים חדשים (10-13 &).

קופסת אנשובי בשמן זית מתוצרת ספרד 
(במשקל 100-120 גרם נטו)

1 ב-24 &
2 ב-40 &

אבטיח צהוב
אבטיח אדום

אבטיח צהוב בחוץ - אדום בפנים
1 ב-15 &
2 ב-25 &

מילוי חופשי של כל התוספות +
כוס קאווה לכל סועד,

לשולחן שכל סועדיו הזמינו
ארוחת בוקר.

תירס אורגני מתוק מתוק בגידול עצמי
 15 ₪ לק"ג

1 ב-12 ₪
2 ב-20 ₪

 
קמח חיטה מלאה, שיפון, כוסמין
ושיבולת שועל טרי טחון במקום!

כולל מתכונים ללחם, חלות ועוגיות 
שיבולת שועל.

 
100 גרם חזה הודו
בקניית 300 גרם

 מארזי כל העלים הירוקים
(חסה, לבבות קיסר, בייבי תרד, רוקט)

1 ב-10 &    2 ב-15 &
עשבי תבלין (נענע, פטרוזיליה, שמיר, כוסברה)

1 צרור ב-3 &    4 ב-10 &

גבינת בלו סטילטון אנגלית
ב-20 ₪   22 ₪ ל 100 גרם

200cc בקבוק וודקה סטולי
ב-20 ₪  25 ₪  בלבד.

מומלץ במיוחד קפוא עם דג מלוח.

הקולה חמוצים

דוכן הירוקיםאורי רבינוביץ'
של האחים פנחס

1+1

מבצע!

מבצע

מבצע צ'ייסר

מבצע למברוסקו

מוצרים חדשים:

מבצע!

מבצע

מבצע ארוחת בוקר

מבצע

קרטיב פירות טבעיים

חדש!  חדש!  חדש!

מתנה

מבצע חם לקיץ!

מבצע

מבצע

פישנזון
077-3410300

משלוחים

איוו
03-5344859
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