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‰¯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

שוק הנמל עבר לשעון חורף
האנגר 12, נמל תל אביבשבת 08:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00א'-ה' 09:00-20:00

מתי ואיפה

פברואר
מה בעונה

אפונה,  אנדיב,  אגס,  אבוקדו, 
בננה, אפרסמון,  אספרגוס, 
בצל  אשכולית,  ארטישוק, 
ירוק, ברוקולי,  גזר, חסה, כרוב, 
כרובית, כרישה, לימון, מנגולד, 
מנדרינה, סלק, סלרי, פומלה, 
קיווי,  קולרבי,  צנון,  פטריות, 
תמר,  תות,  שומר,  קלמנטינה, 
תפו�א תרד,  עץ,  תפוח  תפוז, 

"רוקח שוק" של השף אייל לביא,
ארוחת גורמה ליחיד ב- 129 ₪
לחברי מועדון שוק הנמל בלבד

 טלפון להזמנות ובירורים:
03-7162757 שלוחה 3.

ההטבה בתוקף עד ה-20.2.2014

ארוחת חורף 2014

ויש גם ארוחת טעימות 
מינימום 10 סועדים

כוס מעוטרת לב אדום 
וכתובות אהבה בשפות

שונות בארקוסטיל

תירס אורגני ואגוזי מקדמיה 
מקולפים בדוכן האורגני

של הירוק

מגוון ריבות מדהימות עם שמן 
זית בייצור ביתי וללא חומרים 
משמרים. ריבות המתאימות 

לבישול / ליווי לבשר
או עוף ועוד. ריבת בצל, ריבת 
עגבניות מתובלת, ריבת צ'ילי 
מתוק. בחנות של אנשי הזית

צ'ילי זהבי - צ'ילי אדום וחריף 
בדוכן של אורי רבינוביץ

לא לפספס!

ארוחה רומנטית
בפיורי ל-

בתיאום מראש בלבד
מיכל 054-7950473

מוזמנים לחפש אותנו באינסטגרם 
ולקבל עידכונים, פעילויות ותמונות

shukhanamaltlv

האקדמיה הקולינרית של בולטהאופ, 
הממוקמת בנמל תל אביב, מעניקה 
מגוון חוויות, בהן קורסים מקצועיים 

בתחומי הבישול והאפייה, המשלבים 
ידע תיאורטי ומעשי, בהן נלמד את רזי 

המטבח על גווניו וסגנונותיו השונים.

חלל האקדמיה המעוצב והמוקפד 
מהווה בסיס מופלא למפגשים 

חברתיים, סדנאות גיבוש חווייתיות, 
מסיבות הפתעה מקוריות והשקות 

מוצרים אשר מלוות במנות קייטרינג 
גורמה המוצע ע״י שף הבית

בהתאם לאופי הארוע.

15% הנחה על סדנאות
לחברי מועדון שוק הנמל

מעכשיו שוק הנמל גם ב-

תל אביב
נמל תל אביב

שישי בוקר
07:00-15:00

הרצליה
א. התעשייה,

החושלים 1
חמישי אחה“צ 15:00-20:00

שוק האיכרים עובר לקניון 
שבעת הכוכבים הרצליה

החל מה- 13.2.14
יום חמישי 11:00-19:00

ברחבה החיצונית בקניון 
שבעת הכוכבים.

השוק יפעל במתכונת גדולה 
ומשופרת, מיטב החקלאים 

והיצרנים יחכו לכם עם 
התוצרת הטרייה, המשובחת 

והטעימה ביותר.

http://shukhanamal.co.il
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457
http://statigr.am/tag/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C


2 פאסאטות
(רוטב עגבניות איכותי)

700 גרם כל אחת
De Cecco של חברת

ב-19.90 ₪

hess cabernet sauvignon 
   California 2008

2 ב- 145 ₪ 

מבצע! מבצע!

5% הנחה בקנייה
למגיעים עם שקיות ניילון מהבית

 10% הנחה
על פטריות בתפזורת

מכשיר להכנת עוגיות
ב-118   70 ₪ בלבד

תערובות תבלין עם שמן זית כתית 
מעולה. ללא חומרים משמרים

וללא מונוסדיום גלוטמט! 
תערובת תיבול לדג עם שמן זית לצ'ינו. 

תערובת תיבול לעוף עם שמן זית פישולין.

10% הנחה
בקניית פסטה טרייה הביתה
בהזמנת מנת פסטה במסעדה

לשבת או לקחת

תערובת תיבול שום שמיר עם
שמן זית קורונייקי.

תערובת תיבול קייג'ון עם שמן זית 
קורטינה.

בחודש פברואר 2 תערובות ב- 40  30 ₪

מיץ לימונדה רימון ב-10   8 ₪

הנחה!

מבצע:

הנחה!

מבצע!

מבצע!

פירות אחים לוי
כפר סירקין

צ׳דר חמוציות אנגלי
 ב-17   10  ₪
ל- 100 גרם

צ׳דר חמשת המחוזות מאנגליה
 ב-20   17  ₪
ל- 100 גרם

 
קילו אפרסמון קרמבו

 ב-18   15 ₪
צלחת איקרה עם רבע בגט

או פרוסת לחם שיפון וחיטה מלאה
ב-20 ₪

תערובת פיצוחים קלויים
 ב- 9.9   7.5  ₪

ל- 100 גרם

מבצע! מבצע!

הצטרפתם למועדון

הלקוחות שלנו?

לוחצים לייק לעמוד

הפייסבוק של שוק הנמל

ומתעדכנים במבצע השבועי 

הנחות ומבצעים בלעדיים
לחודש פברואר

לחברי מועדון שוק הנמל

מבצע:מבצע!

מבצע!

https://www.facebook.com/shuk.hanamal

