
 ˙Á¯ÂÙ ‰È„˜˘‰
¨˙Á¯ÂÊ ‰Ï ˘Ó˘Â
ÁÓ˘ Ë·˘· Â¢Ë

ÏÓ‰ ˜Â˘Ó

תותים אדומים טעימים 
ועסיסים מזן מלאך בדוכן של

אורי רבינוביץ

ארטישוקים של נועם
 בדוכן של פורטבלו

כל זני העגבניות המיוחדים 
חזרו ובענק: סאן מרזנו, לב 

השור, ביפ סטייק, מגי, 
ליקופן גדולות ועוד

בדוכן של ארץ ערבה  ונגב

מגוון עשיר של חליטות תה: 
ירוק יסמין, ירוק אפרסק 
בננה, פומלה מלון, צ'אי 

קמומיל, צ'אי רגיל, סחלב, 
טרופי, פירות יער, סיידר, 

לימוניזה, ליצ'י ועוד
בחנות של אנשי הזית

טופו קדיתא - טופו אורגני 
תוצרת בית ניתן להשיג בדוכן 

האורגני של הירוק

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
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הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

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

ומי המציגים החדשים

¯˜

תל אביב
נמל תל אביב

שישי בוקר 07:00-15:00

הרצליה
א. התעשייה, החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-20:00

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

ינואר
מה בעונה

אבוקדו, אגס, אנדיב, אספרגוס, 
אפונה, אפרסמון, ארטישוק, 
אשכולית, בטטה, בננה, בצל 
ירוק, ברוקולי, גזר, חסה, 
כרוב, כרובית, כרישה, לימון, 
מנגולד, מנדרינה, סלק, 
סלרי, פומלה, פטריות, צנון, 
קולורבי, קיווי, קייל, קלמטינה, 
תפוז,  תות,  שומר,  רימון, 
תפוח עץ, תרד, תפוח אדמה.

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

 הארוחה כוללת: פתיח,
מנה ראשונה לבחירה,
מנה עיקרית לבחירה,

קינוח לבחירה,
סנגרייה חמה / כוס קאווה ושתייה חמה. 

תקף בימים א'-ה' מ-12:00 ועד אחרון 
הסועדים, ובשישי ובשבת מ-18:00

עד אחרון הסועדים. כל סועד בשולחן 
חייב בתשלום עבור הארוחה. יש להזמין 
מקום מראש. יש לציין בתחילת הארוחה 

שאתם חברי מועדון שוק הנמל.
טלפון להזמנות ובירורים:

03-7162757 שלוחה 3.
ההטבה בתוקף עד ה-20.2.2014

ארוחת חורף 2014

ארוחת טעימות בפיורי
מינימום 10 סועדים

בתיאום מראש בלבד
 מיכל 054-7950473

לא לפספס!

http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/?page_id=3566
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://slowfood.com/


מגוון רטבים על בסיס שמן זית
מרכיבים טבעיים בלבד
וללא חומרים משמרים.

קנו רוטב / וינגרט אחד וקבלו
את השני במתנה!  

!1+1

כל חמוצי הבית
(מלפפון חמוץ, לפת ולימון כבוש)

ב-22  20 ₪

hess cabernet sauvignon 
   California 2008

2 ב- 145 ₪ 

מבצע!מבצע! מבצע!

פפאיה אורגנית ב-21   18 ₪

 10% הנחה על ממרחי הכמהין

סט סכין ״ארקוסטיל״ סנטוקו
20x33 17.8 ס״מ + לוח חיתוך

במארז מתנה. ב-189   100 ₪ בלבד

2 פאסאטות (רוטב עגביות איכותי)
700 גרם כל אחת

De Cecco של חברת
ב-19.90 ₪

טפנד זיתי קלמטה,
עגבניות מיובשות ופלפלונים קלויים 

תוצרת סלוניקי, יוון
(16 ₪ / 250 גרם)

כריך סלמי פולני
וכריך חזה הודו ברביקיו

ב-30   25 ₪

מיץ לימונדה רימון ב-10   8 ₪

הנחה!

מבצע:

מבצע!

מבצע!

מבצע!

מבצע!

מבצע!

ארץ ערבה ונגב

פירות אחים לוי
כפר סירקין

הקולה - חמוצים בנמל

 2 רטבים של ג'ק דניאלס ב-45 ₪.

מבצע:

קילו פלפלונים ב25   20  ₪

 
קילו אפרסמון קרמבו

 ב-18   15 ₪
צלחת איקרה עם רבע בגט

או פרוסת לחם שיפון וחיטה מלאה
ב-20 ₪.

מישמיש גדול ב- 4   2.5  ₪ ל- 100 גרם
תאנים ב- 4.9   2.5  ₪ ל- 100 גרם

צימוק לבן ב- 4   2.5  ₪ ל- 100 גרם

מבצע!

מבצע! מבצע!

הצטרפתם למועדון

הלקוחות שלנו?

לוחצים לייק לעמוד

הפייסבוק של שוק הנמל

ומתעדכנים במבצע השבועי 

הנחות ומבצעים בלעדיים
לחודש ינואר

לחברי מועדון שוק הנמל

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

