יוני 2017
שעתיים חנייה חינם
ללקוחות שוק הנמל*
בין הימים א'-ה'

מועדון החברים של שוק הנמל

שוקי האיכרים

הצטרפו בחינם למועדון החברים שלנו דרך האתר
 www.shukhanamal.co.ilאו בעמוד הפייסבוק “שוק
הנמל” ותהנו ממגוון הטבות ,מבצעים ועדכונים חודשיים!

תל אביב -האנגר  ,12שוק הנמל
שישי 07:00-17:00

רעות -מרכז מסחרי לב רעות
רחבה מרכזית
שישי 09:00-15:00

www.shukhanamal.co.il
info@shukhanamal.co.il
אינסטגרם shukhanamaltlv

גבעתיים -קניון גבעתיים
רחבת הכניסה הראשית
שישי 09:00-15:00

שהם  -מרכז שהם
שישי 08:00-14:00

שוק האיכרים נמנה על
רשת שוקי האיכרים של
הארגון הבינלאומי סלאו
פוד ופועל על פי עקרונותיו
www.slowfood.com

מה בעונה
תפוח עץ ,אגס ,ענבים ,דובדבן ,אבטיח ,מלון ,פירות יער ,תמר ,בננה,
אפרסק ,שזיף ,שסק ,מישמיש ,תירס ,תירס סופר סוויט ,דלעת,
מלפפון ,עגבניה ,עגבניות שרי ,גמבה ,במיה ,קישוא ,חציל ,חצילים,
אבוקדו ,פלפל ,גזר ,תפו”א ,בטטה ,צנון ,לפת ,ברוקולי ,כרובית

חדש!

"פיצה האיכר"  -בר הפיצה החדש מבית "הקולה" של אלדר שובל הוא פיצריה קטנה ומטריפה .כל הפיצות נעשות במקום מחומרי גלם
איכותיים ותוספות מיוחדות המשתנות מדי יום בהתאם לעצה של הדוכנים בשוק .לצד הפיצות הנפלאות מוגשות בירות בוטיק וקוקטיילים
קיציים.
האיכר פיצה  -רוטב עגבניות ומוצרלה
תוספות :עגבניות שרי  /זיתים  /פטריות  /תירס  /זוקיני  /בטטה  /בצל  /אננס  /ארטישוק
אוליב מיקס  -רוטב עגבניות ,מוצרלה וזיתי שוק
ארץ ערבה ונגב  -רוטב עגבניות ,מוצרלה ,עגבניות שרי בצבעים ובזיליקום
פורטובלו  -רוטב עגבניות ,מוצרלה ,פטריות שוק ועלי מיקרו מלמעלה
פיצת שוק  -רוטב עגבניות ,מוצרלה ,זוקיני צבעוני ובטטה
פישנזון  -רוטב עגבניות ,מוצרלה ,סלמון טרי ,שומר וגרידת לימון
דלישס  -רוטב עגבניות ,מוצרלה ,קורנביף ,בצל ירוק וארטישוק (ניתן בתוספת ביצה)
לה פרומז׳רי  -חלומי ,בייבי מוצרלה ,גבינה כחולה ,אגוזי מלך ועלי שוק

חדשות השוק

במעדנייה של "פרימו" יש שפע של דליקטסים
במשקל  -זיתים איטלקיים קסטל וטרנו וסניורלה,
ארטישוקים אלה רומנה וארטישוק בגריל ,ממרחים,
מחית כמהין במשקל ,פרמזן רג'יאנו ,מאפה איטלקי
של בצק פילו ,תרד וגבינת פטה ,פנפורטה אגוזים
ופירות ,בשרים מעושנים מבית  ,HOOKנשיקות
מרנג אווריריות

* ניתן להזמין משלוח בטלפון 054-3101630

בדוכן של עמי ברקוביץ' בשוק איכרים של יום שישי תוכלו למצוא
מגוון פירות יער עונתיים שחלקם באו לבקר לתקופה של חודש
בלבד אז אל תפספו!
פטל שחור ואדום | דובדבים | תות מדאם דה בואה
תות עץ אדום ולבן | תות פקיסטני | דומדמניות אדומות
אוכמניות | דובדן וישניה

שזיף מזן "מטלי" הגיע לשוק עם משק בר-נס.
זן "מטלי" מיוחד וטעים  -העונה שלו קצרה אבל שווה לחכות לה.
בעל חמיצות נפלאה שמתלווה נהדר לעשבי תיבול או לסלטי פירות.

ערן שרוייטמן ,בעבר שף מסעדות יוקרה וכיום אופה שמתמחה
בשיטות אפייה עתיקות ,חזר לשוק האיכרים בתל אביב בימי שישי.
איכות הלחמים של שרוייטמן נובעת מהכמויות הקטנות של
הלחמים שהוא מייצר והיכולת להקדיש זמן רב ועבודה מרובה לכל
לחם.
כבר ב 7:00-בבוקר תוכלו לקנות את הפרעצלים המוארכים של
ערן שכבר הפכו לסימן ההיכר שלו .הפרעצלים לא מיוצרים מבצק
פרעצל קלאסי ,אלא מבצק נוזלי ואוורירי פרי פיתוחו של האופה
והם פשוט תענוג לפתוח איתו את הבוקר.

חדשות השוק
גבעתיים (קניון עזריאלי גבעתיים)
מאפיית "בר יוש" ביתית ומסורתית שמביאה מבחר לחמים וגם
מוצרים של " "FIKAהשוודי מתל אביב
משק וויס  -מביאים תמרים ,צ'ילי וענבים
מגדל יוריק מבית שלמה מגיע עם שסק ומישמיש אורגניים

רעות (מרכז מסחרי לב רעות)
משק דרור מנתיב הגדוד מביא לשוק תמרים עסיסיים ,ענבים ואננס
מגדל יוריק מבית שלמה מגיע עם שסק ומישמיש אורגניים

תל אביב (נמל תל אביב)
משק בן-דור מיסוד המעלה חזרו לשוק תל אביב עם פירות הנשרים
המיוחדים שלהם!
משמש ארומקוט ,משמש לבן ,משמש בלשקוט ,שזיף אבטיח ,שזיף
פלמגרנט ,נקטרינה מי ורדים ,נקטרינה לבנה ,קלמנטינות ועוד

שהם (מרכז מסחרי)
 2מאפיות חדשות עם מגוון לחמים ,מאפים ,עוגיות ,עוגות ,חלות
ועוד והכל בעבודת יד

הביסקוטי של אנטוניו מטאי
מתכון בן  150שנה
עוגיית הביסקוטי מוכרת היום בכל העולם ,יש לה מגוון עצום של גרסאות אבל היא תמיד תהיה מזוהה
עם המטבח האיטלקי הקלאסי .האיטלקים מייחסים לה חשיבות לאומית ומכירים בה כסמל לאפייה
איטלקית מסורתית.
סיפורה של עוגיית הביסקוטי החל לפני  150שנה ,בעיירה קטנה בשם פראטו ,בטוסקנה .אופה צעיר בשם אנטוניו מטאי שקד על
פיתוח מתכון לעוגיות יבשות שנאפות פעמיים .הוא רצה להגיע לעושר של טעמים ופריכות מירבית כדי שהעוגיות יוכלו להשמר
לתקופה ארוכה.
העוגייה נחלה הצלחה רבה .בכל יום ראשון וחג תושבי העיר פראטו עמדו בתור ארוך כדי לרכוש שקית כחולה עם עוגיות טריות.
בחלוף הזמן ,עוגיית הביסקוטי של מטאי זכתה בפרסים רבים והפכה לעוגייה המזוהה ביותר עם המטבח האיטלקי.
סוד ההצלחה של המתכון של אנטוניו מטאי טמון בשימוש במרכיבים בעלי איכות יוצאת דופן .הקמח הינו סוג  00עם רמת חלבון
נמוכה .השקדים מגיעים מפוגליה בדרום איטליה ,הצנוברים מפיזה והביצים בעלות חלמונים גדולים במיוחד .כדי לייצר עוגיות
פריכות אך לא דחוסות הקפיד מטאי על הקצפת הסוכר והביצים למשך  15דקות .לבסוף לאחר לישה קלה והוספת השקדים
והצנוברים מעצבים במאפייה צורה של ענף דק אשר נכנס לתנור בעל חום גבוה.
היום ,הביסקוטי של אנטוניו מטאי מוכר ומוערך בכל העולם .המפעל הקטן והחנות בעיר פראטו נשארו במקומן מאז המאה 19
אך לא רק תושבי פראטו נהנים מהעוגיות .תו האיכות של הביסקוטי מוכר ונמכר היום בכל העולם ,האריזה הכחולה מעולם לא
השתנתה והיא מעידה על שימור המתכון והכבוד העצום שרוכשים האיטלקים לעוגיית הביסקוטי של אנטוניו מטאי.

בקרוב  -שוק לילה
כל יום רביעי שוק הנמל ימשיך את פעילותו אל תוך הלילה עם מגוון הנחות בחנויות השוק HAPPY HOUR ,בבבתי
האוכל ,הופעות אמנים ,הקרנות סרטים ,מוזיקה חיה ,הופעות ,סדנאות ועוד.
תעקבו אחרי הפרטים בעמוד הפייסבוק שלנו

מרוקאי
סדנהמטבח
סדנת
להכנת מחשי

עם יהונתן ביטון ממאסטר שף עונה 6
מאפייני המטבח המרוקאי ,חומרי גלם
מיוחדים ותבלינים ייחודיים

יום רביעי
28.6 \ 14.6

יו
ם רביעי
24.5.2017
17:00-19:0300
19:30-21:
סבב רא
שון17:00-19:00 :
סבב
שני19:30-21:30 :

משתתף/ת!
לכל
מתנה
סכין מיני סנטוקו12.5ס"מ מסדרת ארקוסטיל אדוני!
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077-5232751
בטלפון
בחנות או
הרשמה
"ארקוסטיל"
בחנות
הרשמה
שוק הנמל (האנגר  ,)12תל -
אביב
או במיילinfo@shukhanamal.co.il :

שוק הנמל מארח יריד וינטג' ועתיקות "ימי בנימינה"
 10ביוני | יום שבת | רחבה הצפונית שוק הנמל
R

בנמל תל אביב
בשבת השנייה בחודש
בהשתתפות גלריות ,אמנים ואספנים

האירועים הקרובים10.6.17 ,13.5.17 ,8.4.17 :
שבת  8:00עד 16:00
הכניסה חופשית! חניה במגרשי החניה של הנמל
משנת 2010

Yemei Binyamina

ימי בנימינה

שוק הנמל ,האנגר  ,12נמל תל אביב

...
כל יום שבת הצגות ילדים
ברחבה הצפונית של שוק הנמל
הכניסה חופשית!
* בהתאם למזג האוויר *יש להתעדכן בעמוד הפייסבוק שלנו

שעתיים חנייה חינם ללקוחות שוק הנמל
*בין הימים א'-ה' ,בקנייה מעל  * ₪ 100את שובר החנייה ניתן לקבל בחנות "ארקוסטיל" במסירת חשבוניות
הקנייה מאותו היום
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הנחה קבועים
לחברי המועדון בחנויות:

אחים לוי

