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עי שוק הנמל מזמין אתך לבילוי ערב קיצי ,שונה ומיוחד בנוף העירוני

כל יום רביעי החל מהשעה  20:00שוק הנמל הופך לבר  -מסעדה אחד גדול  -שולחנות
ארוכים משותפים ,תפריטי אוכל ואלכוהול במחירים מיוחדים ,די ג׳י והופעות מוזיקה
חיות יחממו את האווירה ,קולנוע אלטרנטיבי תחת כיפת השמים וכל זה באווירה
הקסומה של נמל תל אביב
שעות הפעילות של שוק הלילה  -כל יום רביעי

20:00-01:00

הכניסה חופשית!

העסקים המשתתפים:

האנגר  12שוק הנמל  ,נמל תל-אביב

www.shukhanamal.co.il

#שוקהנמל_לילה

עקבו אחר הפעילויות בעמוד הפייסבוק שלנו
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הכניסה חופשית!

העסקים המשתתפים:

בשעה  20:00די ג'י  DORיעלה על הסט
וינגן פלייליסט קיצי ושמח במיוחד.
 DORהוא הדור הצעיר של הדי ג'יים
בארץ ששייך להרכב  JETFIREאיתו
מופיע בחו"ל בפסטיבלים גדולים כמו
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עקבו אחר הפעילויות בעמוד הפייסבוק שלנו

TOMMOROWLAND

תפריט ספיישלים

דלישס דלי-בר חוגגים את הקיץ עם ספיישלים של המבורגרים
וכריכים שמפעילים את כל בלוטות הטעם
דלישס דלי בר ,מקדש ההמבורגרים וכריכי הבשר ,חוגגים את
הקיץ עם מנות חדשות שיצטרפו לסדרת ההמבורגרים והסנדוויצ'ים
האיכותית שלהם.
סוד הטעם והאיכות של דלישס הוא בקצבית הבוטיק דלישס ברמת
החייל ,בה בוחרים את נתחי הבשר האיכותיים ביותר ואותם מעשנים,
כובשים וטוחנים ומעבירים היישר לסניפים .את הבשר של דלישס
עוטף לחם טרי שנאפה במקום ומוגש עם רטבי איולי ביתיים.
בתפריט ניתן למצוא:
שוקרוט גארני  -המבורגר בהשראה גרמנית עם קריספי קורנביף,
כרוב כבוש ואיולי שום
מסיבת התה של אליס -המבורגר עם מיקס פטריות צלויות ואיולי
כמהין
כריך פועלים  -שפונדרה ברוטב ברביקיו ובצל מקורמל
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עקבו אחר הפעילויות בעמוד הפייסבוק שלנו

אם בא לכם נשנוש ומגוון טעמים מיוחדים
בצלחת אחת ,אז במעדניית "פרימו" יצרו עבורכם
פתרון מושלם  -מגש פינוקים מאיטליה.
המגש כולל :מטעמי בייגלה דה צ'קו ,ארטישוקים
צלויים או כבושים ,זיתים סציליאנים משובחים
וזיתים יוונים ,סלסת כמהין ,פרמג'אנו חתוך גס
עם גלייז רוטב בלסמי מעל

כוס יין

1+1

*בהזמנת מנת אוכל

תפריט אלכוהול
וקוקטיילים

1+1

*בהזמנה ב 100-ש"ח לסועד מתפריט האוכל

קולנוע תחת כיפת השמים
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