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על  נמנה  האיכרים  שוק 
של  האיכרים  שוקי  רשת 
סלאו  הבינלאומי  הארגון 
פוד ופועל על פי עקרונותיו

www.slowfood.com

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

גבעתיים- קניון גבעתיים
רחבת הכניסה הראשית

שישי 09:00-15:00

רעות- מרכז מסחרי לב רעות
רחבה מרכזית

שישי 09:00-15:00

שוקי האיכרים
הצטרפו בחינם למועדון החברים שלנו דרך האתר

www.shukhanamal.co.il או בעמוד הפייסבוק “שוק 
הנמל” ותהנו ממגוון הטבות, מבצעים ועדכונים חודשיים!

מועדון החברים של שוק הנמל

www.shukhanamal.co.il
info@shukhanamal.co.il

shukhanamaltlvאינסטגרם

שהם - מרכז שהם
שישי 08:00-14:00



מה בעונה
תפוח עץ, אגס, אפרסק,  מלון, אבטיח, תמר, בננה, תירס, תירס 
סופר סוויט, דלעת, מלפפון, עגבניה, עגבניות שרי, גמבה, במיה, 
קישוא, חציל, חצילים, אבוקדו, פלפל, גזר, תפו”א, בטטה, צנון, 

לפת, ברוקולי, כרובית, סלרי, 

 הפסטיבל, ששואב השראה מאירועים דומים שמתרחשים ברחבי העולם, יכלול נבחרת משאיות האוכל השונות שהוסבו לבתי אוכל
.על גלגלים ויציעו מנות של אוכל רחוב במגוון סגנונות

 הפסטיבל יתרחש בין הימים שלישי - חמישי, 9-11 במאי, בין השעות 16:00-23:00. הרחבה הדרומית של "שוק הנמל" תעוצב
כמתחם פיקניק באווירת ברביקיו אמריקאית ותכלול גם הופעות די ג'י ופעילויות לכל המשפחה

"שוק הנמל" שמח להודיע על פסטיבל משאיות האוכל הראשון בישראל

2 3 41 5

  BPM מכללת   
 המכללה של תעשיית המוסיקה הוקמה בשנת 2003 וכיום מתפקדת כבית הספר למוסיקה המוביל והגדול בישראל ואחד  

 המוסדות הפדגוגים המובילים בעולם ללימודי מוסיקה, סאונד, הפקה ותקלוט
. Steinberg ,ו-Ableton המכללה היא מוסד הלימוד היחיד בישראל עם הסמכה בינלאומית של חברות המוסיקה המובילות  

       במסגרת שיתוף הפעולה עם TLV FOOD TRUCK FESTIVAL הראשון מסוגו בישראל,
ישתלטו על עמדת ה - DJ בוגרי המכללה ומדי ערב יקפיצו את הרחבה!  

על הפטיפונים
יום שלישי, 9.5 

RNR סט ראשון  - 19:00-21:00 - די ג'י אור ברמן  |  סט שני 21:00-23:00 די ג'י  
יום רביעי 10.5

DOBBO סט שני 21:00-23:00 די ג'י  |  GINZI סט ראשון  - 19:00-21:00 - די ג'י     
יום חמישי 11.5

KEEN סט ראשון 19:00-21:00 די ג'י עידן חונה  |  סט שני  - 21:00-23:00 - די ג'י     

.

 הופעות די ג’י

2 3 41 5



המשתתפים

 הטריילר של יוסי שרף
 השף יוסי שרף מתמחה ביישון, עישון  

 וצליית בשרים ויציע בטרייליר הבשרים
בריסקט בעישון של 24 שעות בזרדי ענבים

VANNY הטראק הטבעוני
 של רועי מימון יציע מגוון רחב של כריכים

 טבעוניים, כמו סנדביץ’ מסבחה שקדים
 ושורשים, סנדביץ’ בוטנים קארי, טחינה

 גולמית, מלפפון וכוסברה וכריך לביבה אפויה
 מתרד, זוקיני וכרישה

קפה נונע - פיצה בר
 הטראק האיטלקי של רן יעיש יציע פיצות

 בעבודת יד עם גבינת צאן ברוקולי ותרד, פיצה
 טבעונית עם בטטה, סלק, בצל וברוקולי
ברוטב  שום, בלסמי וגרעיני דלעת ועוד

THE COMBI POTATO BAND
 טראק תפוחי האדמה האפויים של אלכס
 מונטנייז מציע תפוח אדמה מזן “בלו בל”

 עם מגוון מילויים שונים כמו שמנת פטריות,
 חמאת כמהין, יוגורט שום שמיר ושעועית

  מקסיקנית לטבעונים

עגלה של קפה
  של רותם ומורן יעקבי ויציע מגוון מתוקים  

 ומשקאות חמים מיוחדים כמו סחלב חם,
 שוקולטה משוקולד שוויצרי, מקארונים

 בשלל טעמים וקרפ צרפתי במגווון מילויים

 ICE&YOU גלידה אמריקאית ויוגורט 
 אוטו גלידה של אבי יציע גלידה

 אמריקאית, יוגורט טבעי עם מבחר
 תוספות וופל בלגי עם הפתעות

 Bar Trucks
 הבר המרכזי באירוע יוקם ויתופעל על ידי רשת החנויות "יין בנמל" בשיתוף
 עם חברת "הכרם" יציעו מגוון בירות בוטיק במזיגה מהחבית, יין וקוקטיילים

במחיר של 18 ₪ לכוס
 הבר הנוסף באירוע שיציע מגוון קוקטיילים מיוחדים

  LUMINAR CARAVAN COCKTAIL BARהוא  
 צוות המיקסולוגים "לומינר", מאמינים בירידה לפרטים הקטנים. כל

 הקוקטיילים מורכבים מתשוקה אמיתית למקצוע ועם ניסיון של למעלה
 .מעשור בתחומי האלכוהול, הקוקטייל וחיי הלילה

Wok Republic Golden Wagon  
 משאית האוכל האסייתית של האחים רונן

 ואלון מלינגר, תציע מוקפצים צבעוניים
 בשריים וצמחוניים

 MASAEAT
 משאית האוכל של גידי חכימי מתמחה 

 בנקניקיות ותגיש ‘קארי וורסט’- נקניקיית
 עגל בתבשיל עגבניות וקארי, נקניקיית בקר
 על תבשיל כרוב וחזה אווז ונקניקייה חריפה

על תבשיל של צ’ילי קון קרנה וגוואקמולה

 אתנחתא-המזנון של חיליק 
 המזנון של חיליק עומר- האוטובוס שהוסב 

 למטבח נייד יציע שקשוקה קלאסית, תבשיל
 ירקות על מצע אורז ומנת מוקפץ של חזה עוף

ובצל

Fish-n-zone Fish&Chips
 פישנזון - של עדי בלק ועמרי לוטן מחנות

 הדגים שבשוק. הצמד יציע את המנה
 המפורסמת מדגי ים טריים  בליווי צ’יפס

מתוצרת בית

AREPA'S TEL AVIV
 טראק הארפות הונצואלני של טל דוביצקי יציע

 את הארפה - הלחם הונצואליאני, שעשוי מקמח
 תירס, ומגיע במגוון מילויים: תבשיל של בקר,

 בצל מטוגן ופלפלים, מלית צמחונית של אבוקדו,
ממרח שעועית, בזיליקום, עגבניות וגבינות

טברנה אקספרס
 השף  גיא פרץ הוא חי, נושם וחולם אוכל.ב-37 שנות קריירה הספיק לעשות 
 מסע קולינארי ארוך ומרתק. באירוע השף מגיע עם הטברנה הניידת שלו עם

שלושה תפריטים ים תיכוניים שמתאימים לחך הישראלי



*בין הימים א'-ה', בקנייה מעל 100 ₪ * את שובר החנייה ניתן לקבל בחנות "ארקוסטיל" במסירת חשבוניות 
הקנייה מאותו היום

שעתיים חנייה חינם ללקוחות שוק הנמל

אחים לוי לחברי המועדון בחנויות:
 הנחה קבועים
5-10%

* בהתאם למזג האוויר *יש להתעדכן בעמוד הפייסבוק שלנו 

...
כל יום שבת הצגות ילדים 

ברחבה הצפונית של שוק הנמל
הכניסה חופשית!

אנו מאחלים לכל לקוחותינו
 יום עצמאות שמח!

הספיישלים שלנו :
איוו -צלעות טלה , ניו יורק סטייק,

קוט דה ביף וכמובן המבורגרים עבודת יד

יין בנמל - בקבוק למברוסקו במתנה 
בקנייה ב-99 ₪ ומעלה

שבועות בפתח
לקראת חג השבועות ארקוסטיל קיטצ'ן 

מכינים לכם סדנת בישול מיוחדת. 
פרטים בהמשך...


