
סיבות 
לקנות

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˘

ערבי קיץ בשוק הנמל
השפים, החנויות והחקלאים של

שוק הנמל יוצאים לקבל את ערבי 
הקיץ עם מוסיקה חיה, בריזה מהים

ומבחר מרענן של מנות מיוחדות
(בעלות של 20 ש"ח בלבד!).

נתראה שם!
כל שלישי 16:00-22:00
רחבות השוק החיצוניות 

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

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

ירוקה, תאנה, תירס,  תמר.

מתי ואיפה
שוק הנמל עבר לשעון קיץ

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

ברקוד לפייסבוק
תעשו לנו לייק!

תל אביב
נמל תל אביב

שישי בוקר 08:00-15:00

הרצליה
א. התעשייה, החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-20:00

נפתח מחדש!

ישירות מהחקלאי

מה בעונה

יייררררוווותייייששששייירררררוווותתתתת  מממממהההההחחחחחקקקקקלללללאאאאאייייי

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

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


אסור לפספס!

הגיעו תאנים מחלקה קטנה
של כ-200 עצים

זני תאנים שונים מכל העולם
25 & / ק"ג

המרענן הרשמי של הקיץ כאן

מלבי מרענן רק 
& 8

בהצגת הקופון

 
חלת הבריוש הכי טובה בתל אביב!

בימי חמישי ושישי בלבד

חזה עוף על מצע טחינה,
תפוחי אדמה, אספרגוס וירקות

רק 49 &

סדרת ״מיקי שמו״ של ארקוסטיל:
שלל גאג׳טים חדשים מסיליקון לבישול 
ואפיה, כולל סט לקישוט עוגות ועוגיות - 

מושלם להעסקת ילדים בחופש הגדול !

 קופסאות קטנות של צ'יפקונית
או פלפל חריף

2 ב-30 &  34 &

אבטיח צהוב / אבטיח אדום
1 ב-15 &   2 ב-25 &

אבטיח כתום (כפול בגודל)
1 ב-20 &   2 ב-30 &

פיש+  צ'יפס - 38 &
קלמרי+  צ'יפס - 38 &

שרימפס+  צ'יפס - 42 & 

מקבלים את השבת כל צהרי שישי
בין  12:00-16:00:  

בקבוק קאווה לכל שולחן מעל 5 אנשים 
+ מנות מיוחדות של השף יוסי שיטרית!

שיעזרו לצלוח את אוגוסט:
מנגו, ענבים, ליצ'י, סברס, שזיפים, 

אפרסקים, תאנים ודובדבנים
והכל בדוכן שלנו!

20% הנחה
בקניית דג דניס במשקל 2 ק"ג ומעלה

בהצגת הקופון

סנדביץ' הרינג הולנדי - 36 &
מומלץ בתוספת שוט וודקה - 10 &

אורי רבינוביץ'

האחים לוי
כפר סירקין

תאנים תאנים תאנים

יש ליים!

מבצע

ארוחת בריאות

מוצרים חדשים:

שיא העונה!

TAKE AWAY!

מבצע

בצהרי שישי

שפע פירות קיץ

מבצע

פישנזון
077-3410300

משלוחים

איוו
03-5344859
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מבצע מפולפל!

ארץ ערבה ונגב

מבצע

 עשבי תבלין
נענע, פטרוזיליה, שמיר, כוסברה)

צרור 1 ב-3 &    4 ב-10 &
עגבניות שרי במבחר צבעים

רק 16 & / ק"ג

דוכן הירוקים
של האחים פנחס

מבצע חם לקיץ!

ההמבורגר המשובח שלנו
עשוי מבשר סינטה ושייטל

4 יח' ב-65 &  72 &

בהצגת הקופון

מבצע!

פירות וירקות אורגניים מומלצים ובשיא 
עונתם: תירס מתוק, מנגו (טעים וזול,
רק 16 & / ק"ג), מלון "אננס" כתום,

8 זני תאנים אורגניות, פסיפלורה ואגסים 
(ממטע בן 22 שנה בקיבוץ צובה).
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