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ינואר
אבוקדו, אגס, אנדיב, אספרגוס, 
אפונה, אפרסמון, ארטישוק, 
אשכולית, בטטה, בננה, בצל 
ירוק, ברוקולי, גזר, חסה, כרוב, 
כרובית, כרישה, לימון, מנגולד, 
מנדרינה, סלק, סלרי, פומלה, 
פטריות, צנון, קולרבי, קיווי, 
קלמנטינה, רימון, שומר, תות, 
תפוז, תפוח עץ, תרד, תפו"א.

מתי ואיפה
שוק הנמל עבר לשעון חורף

האנגר 12, נמל תל אביבשבת 09:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00ב'-ה' 09:00-20:00

מה בעונה
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מצטרפים למועדון 
לקוחות שוק הנמל 
רק החברים נהנים ממבצעים 

מיוחדים והנחות!
להצטרפות היכנסו לאתר 
השוק, ואפשר גם בפייסבוק!

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ

ערב פאיות  |  יום ד', 2 בינואר 
את השנה האזרחית החדשה מתחילים בטאפאס בשוק עם מבטא 
ספרדי ושלל פאיות מכל הסוגים ומכל הצבעים, כשתפריט מנות 
הטאפאס של המסעדה יוחלף במחבתות פאייה ענקיות לחגיגת 

אורז אחת גדולה. 

 chef’s table  |  יום שלישי,  15 בינואר
שף ברק אהרוני וטאפאס בשוק שמחים לארח את השף שניר 
אנג-סלע לארוחת טעימות ייחודית סביב הבר. אתם מוזמנים 
ליהנות ממיטב התוצרת שנמצאת עכשיו בשיא העונה והטעם 
ללא תיווך, מהאדמה לצלחת עם עצירת ביניים קלה בידיים 
הטובות של השף מאחורי הבר ואת הטעימות ילווה תפריט יין 

שיותאם במיוחד. יהיה טעים ואתם יודעים את זה. 
לרשימת התאריכים של ערבי chef’s table הבאים ולהבטיח 
את המקומות הכי נחשקים בעיר היכנסו לדף הפייסבוק של 

טאפאס בשוק. להזמנות : 03-716-2757.

פיורי פותחים את 2013
עם ליין

ארוחות אישיות 
 Fix Menu תפריט טעימות
10-20 סועדים, בימים ב-ה, 

החל מ-20:30 בערב.
בתיאום מראש בלבד:
מיכל 054-7950473

ארקוסטיל קיצ'ן
תבניות אפייה
20% הנחה  

הקולה
קופסת תמר מג'הול

1  ק"ג - 20 ש"ח

הירוק
כל העלים 1+2 מתנה

אלונה
מרק מיסו 15 ש"ח 

פרימו
Navarrico מוצרי חברת

20% הנחה

פיורי
כוס יין ב-5 ש"ח 
על כל מנת ילדים

דלישס
נקניקיה בלחמניה + תפו"א+ 

שתיה ב-20 ש"ח

http://www.facebook.com/tapasshook?sk=wall
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2913
http://shukhanamal.co.il/
http://www.facebook.com/shuk.hanamal/app_241034479346999


www.shukhanamal.co.il

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

ראשון לציון  |  רחבת בית העם, 
זד"ל 3 

שישי בוקר 08:00-15:00
באר שבע  |  קניון השדרה השביעית 

דרך חברון 48 
שישי בוקר 08:00-15:00

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

הרצליה  |  א.ת. הרצליה פיתוח
החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-20:00
רעננה  | רחבת בית יד לבנים,

רחוב אחוזה 148
שישי בוקר  08:00-14:00
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טבעונים,
הידעתם?

פיורי מציעים מנה טבעונית משתנה 
מדי יום בתפריט על בסיס פסטה ללא 
ביצים ובאלונה סלטים מופיע מדי יום 
סלט קטניות טבעוני עם דלעת, סלק 

וויניגרט חמאת בוטנים.

הזית:  אנשי  אצל  חדשים  מוצרים 
עגבניות מיובשות בשמן זית (25 ש"ח/ 
צנצנת 370 גרם) וכד שמן זית בנפח 2 
(100 ש"ח) עם אופציה למילוי  ליטר 

חוזר (80 ש"ח).

מיוחדים
מארז  פלפלים מקסיקנים חריפים: 
וחלפניו אצל אורן  הבנרו, פובלאנו 

ודורון פנחס (10 ש"ח).

שום שחור ושורש כורכום טרי מביאים 
ניחוחות מהמזרח בדוכן המחודש של 

פורטבלו.

קוט דה בף  (18.90ש"ח/100 גרם) באיטליז 
איוו.

תפוז קרה קרה אדום ומתוק הגיע לחנות 
האורגנית של הירוק.

מגוון  מבינינו,  ולאופות  לאופים 
Systema הניו  קופסאות איחסון של 
זילנדית  בארקוסטיל קיצ'ן, כולל כפות 
מדידה וללא BPA. מצוין לקמח, סוכר, 

קקאו ועוד. טווח המחירים נע בין
25-40 ש"ח. 

בדלישס ממליצים על קבב טלה בפיתה. 
עם  מסודרים  אתם  ש"ח   39 תמורת 
ארוחה, כולל תפוחי אדמה ושתייה 
(בתוך הפיתה תמצאו את הבשר המשובח 

של דלישס, טחינה ורוטב לימוני).

!₪ 10
ב-10 ש"ח תוכלו לצאת מהשוק עם:

מארז עגבניות טריפל מיקס/ מארז 
קישואים עגולים למילוי/ 1 כרובית/ 2 
ראשי סלרי/ צרור עלי מנגולד/ מארז 
4 שורשי פטרוזיליה/ קופסת ירוקים 
(חסה/ תרד וכו') בדוכן של אורן ודורון 

פנחס.

פרימו מציעים את רכז העגבניות הנהדר 
של Mutti בשפופרת- אותה גברת (ללא 
חומרים משמרים ורכיבים חשודים), אך 
בשינוי אדרת, באריזה נוחה לשימוש.  

10 ש"ח.

הידעתם? ביין בנמל  מוכרים יין בכוסות, 
לשתייה במקום או על הדק, מול הים. 
כוס קברנה של Yello Tail (אדום) או שנין 

בלאן של Oudekaap (לבן) רק 10 ש"ח.

חיזוקית לימות החורף הקרים  עם מיץ 
עונתי ומרענן בדוכן המיצים.

חו"ל זה כאן
יווני  צזיקי  מייבאים  פרומאז'רי  לה 
אמיתי מיוון (400 גרם/ 27 ש"ח) ומחית 
פטריות כמהין שחורות מאיטליה (65 
ש"ח/ 90 גרם) וגם שמחים לבשר על 

הגעתה של גבינת רקלט. 

פיצה  להכנת  אפייה  אביזרי  מגוון 
ארקוסטיל  של  משותף  בפיתוח 
שמות,  אבן  שמו:  מיקי  והקונדיטור 
מחורר לבצק, מערוך, חותכן גלגלת 

ומרדה עגול גדול.

 Hess יין קברנה סוביניון של  בקבוק 
Select מיקב Hess Collections  שבנאפה 
ואלי, כעת גם בשנתון מוזל ביין בנמל. 

79/ 129 ש"ח. 

ברקוד חדש 
לדף הפייסבוק שלנו.

תעשו לנו לייק!
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כרטיסיית
הטבות

ההטבות תקפות בימים ב'-ה'
בין השעות 17:00-20:00

בהצגת כרטיסיה זו
ההטבות עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il/?page_id=376
http://shukhanamal.co.il
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457
http://www.slowfood.com/
http://www.farmersmarket.co.il/bloge/

