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הדוכן של שלמה אברבאנל התמקם במקום טוב באמצע ומציע סחורה שלא 
תמצאו כמותה: דובדבן אהבה, מרוות הרים ריחנית, בצל RiverSide, עגבניית 

'אמי', רימונים, ארטישוק ירושלמי, ליים, סברסים מתוקים וחצילונים תאילנדים 
וזו רק ההתחלה.
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לפרטים, הרשמה וכדי לא לפספס אף סדנא, היכנסו לאתר או עשו לנו 'לייק'.
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לקראת החג והשנה החדשה ייערך שוק חגיגי עם כל מה שצריך לחג: מיטב 
התוצרת העונתית, זני תפוחים רבים, דבש מכל המינים והסוגים, שמן זית, 

יינות בוטיק מקומיים, עוגות דבש ותפוחים, גפילטע פיש וחזרת, מתנות לחג, 
ממתקים בעבודת יד וסלסילות שי עם מיטב תוצרת השוק. 
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רשתות השיווק בישראל, החולשות על 
ויותר משוק הפירות והירקות  כ-50% 
בישראל, גובות עמלות ענק מנופחות 
ו"גוזרות קופון" על שיווק פירות וירקות, 
הגבוהים במאות  מחירים  והתוצאה: 

אחוזים.
שוק הנמל מקדם את השיטה הצרכנית 
החדשה: קנייה ישירה וללא תיווך של 
תוצרת משובחת במחיר הנמוך בעשרות 
אחוזים ממחירי רשתות השיווק והשווקים 

הקמעונאיים. 

האנגר 12, נמל תל אביב

האנגר 12, נמל תל אביבשבת 09:00-21:00 יום ו' 07:00-17:00ימים ב'-ה' 09:00-21:00שוק הנמל במתכונת קיץמתי ואיפה
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אנחנו גם בפייסבוק
החדשות החמותותהיו מעודכנים בכל תעשו לנו לייק

ספטמבר
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

http://shukhanamal.co.il/
http://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C/130762910328783
http://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C/130762910328783


˘„ÂÁ‰ ÈÓÚËÓ
צ'וריסו בלחמניה עם צ'יפס מפורר רק 

22 ₪ בדוכן של לבקוביץ'.

לחם דגנים קלוי ופריך ממולא בתבשיל 
קצבים, אספרגוס וציר פטריות בדלישס.

מאפה מנגולד וגבינת עזים + ביצה
(לפעמים בבוקר) בקפה דיאם.

מעכשיו תוכלו לבקש תוספת פטריות 
מהדוכן של פורטבלו בפסטה שלכם,  

בפיורי.
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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

חדש !!!

חדש !!!

בקניית מקינטה בארקוסטיל 
מקבלים 15% הנחה על קניית קפה 
קוסטדורו תוצרת איטליה (פולים 

שלמים או טחונים) אצל הקולה (100 
גרם / 12 ₪).

 

שלישיית ממרחי אנשי הזית לבחירת 
הלקוח ב-50 ₪ (מחיר יח' 20 ₪).
בכל קניית פח שמן זית 5 ליטר, 

צנצנת זיתים גדולה במתנה (בשווי 
.(₪ 25

2 צנצנות חמוצים במשקל  400 גרם 
+ מארז מלפפוני טעם קטן רק 37 ₪ 

בדוכן של איתן סגל.

חדש בפרימו: רוטב עגבניות שרי 
מתובל ומוכן, 15.90 ₪ - מבצע 3+1 

חינם.
ממרחים על בסיס עגבניות שרי - 
עם ארטישוק/ פסטו או עגבניות 

מיובשות - מבצע 2+1 חינם.
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שוק הנמל מגיע עד הבית.
למשלוחים חייגו 077-5101515

או היכנסו לאתר השוק

תל אביב  |  נמל תל אביב
שישי בוקר 08:00-15:00

רעננה  |  פארק רעננה, סמוך לאגם 
שישי בוקר 08:00-15:00

הרצליה  |  א.ת. הרצליה פיתוח
החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-21:00

ראשון לציון  |  רחבת בית העם, זד"ל 3 
שישי בוקר 08:00-15:00

באר שבע  |  קניון השדרה השביעית 
דרך חברון 48 

שישי בוקר 09:00-15:00

חולון  |  רחבת המדיטק
חמישי אחה"צ 16:00-22:00

×  מיץ ענבים סחוט טרי בדוכן
המיצים  

×  חבילת ארטישוק ירושלמי בדוכן 
של 'אברבאנל'  

×  גולאש (100גרם) בדוכן של קלופס
×  מארז ליים בדוכן של פורטבלו

×   100 גרם קפה קוסטדורו תוצרת
איטליה (פולים שלמים או טחונים)  

אצל 'הקולה'   
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סלסילות שי בהרכבה עצמית 

בלה פרומאז'רי: גבינות, 
חרדלים, ריבות, דבש ועוד.

קרשי חיתוך בגדלים שונים 
מעץ זית מיושן ומשומן, אצל 

אנשי הזית, החל מ-100 ₪.

סלי שוק בעבודת יד בחנות של 
שוורצמן.

מגוון כלי בישול, חיתוך והגשה 
בארקוסטיל קיטצ'ן.
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ן קק ק

צילום: דניאל לילה

בלחמים, עוגת בבקה דבש ואגוזים 
(55 ₪), פס תפוחי עץ ושקדים(39 ₪).

הדבש של מויש מפרחי בר בדוכן הקולה 
וחלת דבש, דבש אקליפטוס, פרחי 
בר או הדרים של דבש הבשן בדוכן  

אנשי הזית.

עם תחילת עונת התפוחים בדוכן של 
עמיאל פירות יער תוכלו למצוא תפוחי 
חרמון, יונתן וגולדן דלישס טריים, ישר 
מהעץ, 8 ₪/ ק"ג. גם הפטל בשיאו, 
עם מארזי פטל אדום ושחור וגם פטל 

במשקל לריבות, שייקים וקינוחים.

רימונים בחנות האורגנית של שוורצמן.

בקלופס יש אוכל ביתי מסורתי ממיטב 
פעם  בטעם של  האשכנזי,  המטבח 
מבושל בכל טוב ובאהבה כמו גפילטע 
פיש (13 ₪/ 100 ג'), קרפלעך (7.90 ₪/ 
100 ג'), רגל קרושה (7 ₪/ 100 ג') וחזרת 
(5.50 ₪/ 100 ג'). להזמנות 077-4406487.

http://slowfood.com/
http://www.farmersmarket.co.il/bloge/
http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/

