
   ,(33cl) בקבוקי לה שוף אישיים  ×
בלונד או כהה, בלה פרומאז'רי   

×  אפוגאטו אספרסו מ'קפה דיאמה'
×  מגש סברס מהדוכן של איתן סגל 
×  עגבניות שרי ורדרדות בדוכן של 

'ארץ ערבה ונגב'  
×  שזיפים 'שיני כריש' מהדוכן של

בן–דור פירות  
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נפתח לקול תרועה וצלצולים וכבר מרגיש 
כאילו היה כאן מאז ומתמיד.

במסעדה מתוכנן תפריט שוק עם נגיעות 
ים תיכוניות בניצוחו של שף תומר אגאי 
ומאפים ותופינים נפלאים, מעשי ידיו 
של שף קונדיטור ערן שוורצברד. פרטים 
על סדנאות הבישול המתוכננות יעלו 

לדף הפייסבוק שלנו בקרוב."

חודש אוגוסט
אבטיח, אוכמניות , אננס, 
אפרסק, במיה, בצל ירוק, 

דובדבן, דלעת, חציל, 
ליצ'י, מלון, מלפפון, מנגו, 
נקטרינה, סברס, עגבנייה, 

ענבים, פסיפלורה, פפאיה, 
פלפל, קישוא, קרמבולה, 

שזיף, שעועית ירוקה, 
תירס, תמר.

מה בעונה

אנחנו גם ב-

האנגר 12, נמל תל אביב

האנגר 12, נמל תל אביבשבת 09:00-20:00 יום ו' 07:00-17:00ימים ב'-ה' 09:00-20:00שוק הנמל במתכונת קיץמתי ואיפה

ÏÓ‰ ˜Â˘ Ï˘ ˘„Á‰ ÌÈÁÂÏ˘Ó‰ ˙Â¯È˘

אנחנו תמיד שמחים שאתם קופצים לבקר, לארוחה או לקניות אבל אנחנו גם 
מבינים שלא תמיד זה מתאפשר.

מעכשיו מו ומו, מאפיית לחמים, דלישס, פישנזון, לבקוביץ', פרימו ולה פרומאז'רי 
יגיעו עד אליכם. איך זה עובד?

www.

shukhanamal.

co.il

שוק הנמל מגיע עד הבית. למשלוחים חייגו 077-5101515
או היכנסו לאתר השוק:

ÆÆÆ˜Â˘‰ ˙Â˘„ÁÆÆÆ˜Â˘‰ ˙Â˘„Á

נחנחנחנ אנ
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ÈÂˆ¯‰ ÔÎÂ„ Ø˙ÂÁ‰ Ï˘ Û„Ï ÌÈÒÎ .2
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http://shukhanamal.co.il/?page_id=376
http://shukhanamal.co.il/
http://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C/130762910328783
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הצטרפו לניוזלטר שלנו 

עוד היום
ותקבלו עדכון שבועי ועונתי 

על מציגי השוק: מה חדש לעונה, 
מה יוצא ומי המציגים החדשים

שוק האיכרים של תל אביב נמנה על רשת 
שווקי האיכרים של הארגון הבינלאומי 

סלואו פוד ופועל על פי עקרונותיו
www.slowfood.com

חברת ARCOSTEEL  נתנה חסותה 
לעונה השניה של 'מאסטרשף'  ואת 

כל הכלים בתכנית תוכלו למצוא 
בארקוסטיל קיטצ'ן. גם יש מבצע 
עם 25% הנחה על סירי נירוסטה 

   גדולים מסדרת 'גליל' (10,12,16 ליטר).

מבחר נבטים 5-8 ₪ (אלפלפא, 
צנונית, ברוקולי)  ועלים מיוחדים 

(רוקולה, סלנובה, גרגר הנחלים) של 
   'כרמל נבטים' בדוכן פורטבלה.

הביס המושלם,כריך הרינג בגירסה 
  מוקטנת בדוכן של שרי.

ענבי מוסקט, פירות ליצ'י
ורדרדים (10 ₪ לאריזה) ומנגו 

מזן 'שלי' (13 ₪ לק"ג) בדוכן של 
אפרסמור.

בטאפאס בשוק רקחו מנה לצינון 
החום, גספצ'ו רענן שמחליק במורד 

הגרון ומשאיר אחריו דגדוג עדין 

חדש !!!
באר שבע

קניון השדרה השביעית 
רח' דרך חברון 48 

שישי בוקר 09:00-15:00

תל אביב
נמל תל אביב

שישי בוקר 08:00-15:00
חמישי אחה“צ 16:00-21:00

רעננה
פארק רעננה
סמוך לאגם 

שישי בוקר 08:00-15:00

הרצליה
א.ת הרצליה פיתוח

רח‘ החושלים 1
חמישי אחה“צ 15:00-21:00

ראשון לציון
רחבת בית העם 

רח' זד"ל 3 
שישי בוקר 08:00-15:00

של חריפות וישנה גם מנה חגיגית 
(והורסת) של ראש לוקוס, אם לא 

   נגמר להיום.
חדש בדלישס: רצועת אנטריקוט 

בבאגט עם איולי פטריות שמפיניון 
   ושמן כמהין (49 ₪)

סלט פסטה שנרקח בפיורי במיוחד 
לחודש אוגוסט: פטוצ'יני קר, חריף 

ולימוני עם גרגרי חומוס + שפריץ 

   איטלקי (40 ₪)
עציצי עשבי תיבול: מיני בזיליקום, 
נענע, מרווה, תימין וזוטא לבנה (10 
ש"ח), עציצים של פלפלים חריפים 

אכילים שמחליפים צבעים בשני 
   גדלים (35/14 ₪) בדוכן של פנחס.

בדוכן של הקולה מציעים טחינה של 
שקדים לא קלופים בכבישה קרה 
וגם דבש חרובים, שניהם תוצרת 

 המוזיאון למרציפן בכפר תבור.

מבחר דלעות צבעוניות בחנות 
 האורגנית של שוורצמן. 

בלבקוביץ' תוכלו להרכיב פלטת 
נקניקים לפי בחירתכם, פרוסים 

וארוזים בואקום לפי משקל (בין
   22-50 ₪/ ק"ג).

בפישנזון תוכלו למצוא דג קוד טרי, 
לפיש אנד צ'יפס תוצרת בית. המחיר 

לפי משקל.

מיכלי נירוסטה עומדים לשמן זית 
בדוכן של אנשי הזית:

מיכל 3 ליטר 360 ₪
 מיכל 5 ליטר 450 ₪.

במו ומו תוכלו למצוא מיני בשרים 
כמו שיפודי פילה ואנטריקוט, 

פילה עטוף חזה אווז ונתח קצבים, 
לארוחה קלילה במנגל הביתי, 

במיוחד לערבי הקיץ הלחים.

בין כל הלחמים הטובים והמאפים 
הטריים מצאנו בחנות של מאפיית 

לחמים 'עוגת קיץ': עוגה בחושה עם 
שזיפים אדומים ואגוזי לוז (39 ₪), 

'פס שמנת'  על בסיס טארט בציפוי 
שמנת או שוקולד לבן (45 ₪) ובר 

 בריאות שיפון וצימוקים ב-13 ₪.  


