
פברואר
אבוקדו, אגס, אנדיב, אספרגוס, 
אפונה, אפרסמון, ארטישוק, 
ירוק,   אשכולית, בננה, בצל 
כרוב,  חסה,  גזר,  ברוקולי, 
כרובית, כרישה, לימון, מנגולד, 
מנדרינה, סלק, סלרי, פומלה, 
פטריות, צנון, קולרבי, קיווי, 
קלמנטינה, שומר, תות, תמר, 
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

האנגר 12, נמל תל אביב
‰¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘

מצטרפים למועדון 
לקוחות שוק הנמל 
רק החברים נהנים ממבצעים 

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

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ
 chef’s table  |  יום שלישי,  12 בפברואר

שף ברק אהרוני וטאפאס בשוק שמחים לארח את שרי (הרינג) 
אנסקי לארוחת טעימות חד פעמית ובלתי נשכחת סביב הבר. 
 מספר המקומות מוגבל בהחלט. 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.

חוגגים ולנטיינס דיי
עם תבניות פאי אישיות 

מתפרקות בצורת לב 
בארקוסטיל קיצ'ן.

ועם תותי שדה מתוקים בדוכן 
של אורי רבינוביץ':

זן הדס (1 - 25 ₪, 2 - 40 ₪) וזן 
מלאך  (1 - 30 ₪, 2 - 50 ₪).

שוק הנמל גאה לארח את פסטיבל השוקולד מלונדון. 
מטרת הפסטיבל היא קידום יצרני השוקולד והשוקולטיירים 
המובילים בישראל והעלאת המודעות לשוקולד איכותי וסחר הוגן 
ובמהלך הארוע יתקיימו הדגמות שוקולד של מיטב השוקולטיירים 
והקונדיטורים בארץ, פעילויות לכל המשפחה ודוכני שוקולד 
מקומי משובח ממיטב השוקולטיירים בארץ. הכניסה חופשית!

כל הפרטים אודות הפסטיבל, המציגים, ההדגמות והפעילויות 
www.chocolatefestival.co.il המתוכננות באתר הפסטיבל: 

לכבוד החג ארקוסטיל מציעים 
מגוון צלחות קרמיקה וזכוכית 

 למשלוחי מנות.
את  שלפה  לחמים  מאפיית 
ארסנל אוזני ההמן המשובחים:

קרפ  פרג,  המתוקים:  בצד 
פטיסייר וניל ופצפוצי שוקולד,
שוקולד, מרציפן (4.5 ₪/יח')

ובצד המלוחים: בטטה מקורמלת 
עם אגוזים וגבינה, תפו"א מתובלים 

בציפוי שומשום (6 ₪/יח').

חג פורים
שמח!

במהלך פברואר יתקיימו מספר 
ארועים כחלק משיתוף פעולה 
מרקט  הקיצ'ן  מסעדת  בין 

ושגרירות צרפת.
ה-5/2  השף  שלישי,  וביום 
ה  ו ו ה  ד ה  א ו ר פ ן  פ ט ס
יוסי  שף  עם  לבשל  מגיע 

שטרית ארוחת טעימות
חד פעמית. 

שמומלץ  להדגיש  צורך  אין 
בחום להזמין מקומות מראש...
www.kitchen-market.co.il 

03-544-6669

9:00-21:00 9:00-15:00, שבת  14:00-22:00, שישי  חמישי 
14-16 בפברואר

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


במהלך הפסטיבל מיטב השוקולטיירים והקונדיטורים בארץ יקיימו הדגמות.
הכניסה חופשית!

רשימה מלאה של ההדגמות מופיעה באתר הפסטיבל.

יום חמישי 14.2.13
15:00-15:45 - אסטלה  תדגים הכנת פרליני שוקולד עם פלטה של פרחים 

16:00-16:45 - ערן שוורצברד ידגים נקניק שוקולד, דף שוקולד לבן עם פולי קקאו ומלח ים ודף 
שוקולד חלב עם שקדים מקורמלים ופפריקה מעושנת

17:00-17:45 - מיקי שמו ידגים מנה בכוס: פנקוטה שוקולד לבן קפה לימונית
18:00-18:45 - גל קזס, שוקולטייר מלונות דן

19:00-19:45 - רונית לב  תדגים הכנת באונטי, שוקולד הבית של בית השוקולד באמירים (טבעוני)
20:00-20:45 - רענן מ-dipit ידגים הכנת סושי שוקולד 

יום שבת 16.2.13
11:00-11:45 - שוקולד מעודד ידגים הכנת הבית של עמי ותמי 

12:00-12:45 - רענן מ-dipit ידגים הכנת סושי שוקולד 
13:00-13:45 - מישי ידגים קישוטים בשוקולד  

14:00-14:45 - אלי טראב ידגים הכנת פרליני נוגט בשיטה בלגית מסורתית (כולל טעימות)
15:00-15:45 - איקה כהן  תדגים  טעימות bean to bar מהעולם

16:00-16:45 - רונית לב  תדגים הכנת מוס שוקולד ופלפל ירוק, על בסיס קוקוס צעיר (טבעוני)

‰¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘

מיקי שמו, אסטלה, ערן שוורצברד, איקה כהן ועוד...

www.chocolateweek.co.il

שעות פעילות: חמישי 14:00 - 22:00 | שישי 09:00 - 15:00 | שבת 09:00 - 21:00

http://chocolatefestival.co.il/
http://www.facebook.com/Israel.Chocolate.Week
http://chocolateweek.co.il/
http://shukhanamal.co.il/

