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במהלך חול המועד סוכות שוק הנמל יציג גירסה מקומית לאוקטובר פסט 
שנערך מדי שנה במינכן בספטמבר והרחבה הדרומית תהפוך לביר גארדן עם 

הרכבי מוסיקה משתנים והרבה בירה טובה. בירה בלי אוכל זה כמו יום בלי 
לילה, לכן דאגנו גם לדוכני אוכל שישלימו את החוויה עם נקניקיות וכרוב כבוש, 

 פלטות נקניק וגבינה, חמוצים וזיתים ועוד משעשעי חך רבים.
˙ÂÎÂÒ Ó¢‰ÂÁ ¨±∑∫∞∞≠≤±∫≥∞ ¨¯·ÂË˜Â‡ ±∑≠±∏ ¨ß‚ ≠ß· ÌÈÓÈ

ÂÈ˙Ò ˙¯Â„‰Ó· ÌÈ„ÏÈ ˜Â˘

לאור ההצלחה הגדולה, שוק הנמל גאה להציג שוק סתווי במיוחד לילדים, עם 
דוכני אוכל שיציעו דברים שילדים אוהבים במיוחד. ברחבה הדרומית של שוק 
הנמל ישמחו את הבטן דוכני תירס חם, מיני דונאטס, פיתות דרוזיות, נקניקיות 

וארטיקים מפירות אמיתיים לצד פעילות מוסיקלית לילדים.
 פרטים נוספים בדף הפייסבוק של שוק הנמל.

˙ÈÓÂ¯„‰ ˜Â˘‰ ˙·Á¯· ·¯Ú· ±∏∫∞∞ ¨¯·ÂË˜Â‡· ∂ ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

האנגר 12, נמל תל אביב

ÆÆÆ˜Â˘‰ ˙Â˘„ÁÆÆÆ˜Â˘‰ ˙Â˘„Á

אנחנו גם בפייסבוק
החדשות החמותותהיו מעודכנים בכל תעשו לנו לייק

אוקטובר
אבוקדו, אגס, אפרסמון, 

ארטישוק ירושלמי, במיה, 
גויאבה, דלעת, חבוש, 
חציל, מלפפון, מנגו, 

מנגולד, עגבנייה, רימון, 
 שעועית, תאנה, תפוח עץ

מה בעונה

מתי ואיפה
האנגר 12, נמל תל אביבשבת 08:30-20:00 יום ו' 07:00-16:00ימים ב'-ה' 08:30-20:00שוק הנמל עובר למתכונת חורףהחל מה-1 באוקטובר

‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ÂÚ˘
¯·ÂË˜Â‡ ÍÏ‰Ó· 

 ערב יום כיפור 07:00-13:00
 ערב חג סוכות 07:00-15:00

 חוה"מ סוכות במתכונת רגילה
 הושענה רבה 07:00-15:00

בשמחת תורה במתכונת רגילה 
וכמובן שבימי שישי וערבי חג 

שוק האיכרים יצטרף
 לרחבות השוק.

שימו לב: החל מה-1 באוקטובר
שוק הנמל עובר למתכונת חורף

·ÂË ÏÎÂ‡ ‰·¯‰ ÌÚ ‰˜Â˙ÓÂ ‰·ÂË ‰˘ ‰È‰˙˘
ÌÈÈ˙ÂÚÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó ¨ÌÈÁ·Â˘Ó ÌÏ‚ È¯ÓÂÁÓ

 Ï˜ ÌÂˆÂ ‰·ÂË ‰ÓÈ˙Á ¯Ó‚ Ì‚Â
ÌÈÎÂ„‰Â ˙ÂÈÂÁ‰ ¨ÏÓ‰ ˜Â˘ ˙ÂÂˆ

http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il


מנה של כרובית מטוגנת בטאפאס בשוק.

מיץ רימון חמוץ, מתוק, טעים ומזין 
בדוכן המיצים.

רוגלך אמיתי על טהרת החמאה 
והשוקולד במאפיית לחמים 

(8.90 ₪/100 ג').

איקרא בעבודת יד מהדגים של
 שרי הרינג (20 ₪/150 ג').

‰˙È·‰ ˙Á˜Ï
עגבניות שרי כבושות של איתן סגל.

מעכשיו אפשר גם לקחת את 
המתוקים של הקיצ'ן מרקט הביתה, 

לאורחים, לפיקניק ובכלל.

בקבוק יין ברונלו די מונטלצ'ינו (שנת 
2005), רק 258 ₪ ביין בנמל.

צלעות טלה מנוקות וקושרות לכתר 
במו ומו.

קלופס מציעים אוכל ביתי מסורתי 
ממיטב המטבח האשכנזי, בטעם של 

פעם מבושל בכל טוב ובאהבה. אל 
תפספסו את הקרפלעך בעבודת יד, 

רגל קרושה וחזרת.
 להזמנות 077-4406487.

‰ÂÚ·
עונת האפרסמונים החלה ואת 

הראשונים תוכלו למצוא בדוכן של 
אפרסמור.

חגיגת ערמונים בפרימו: בסירופ 
(במשקל או צנצנת), בואקום, 
מסוכרים או מחית (רגילה או 

מתוקה).

שורש חזרת (8 ₪/100 ג') ואספרגוס 
של מויש מכפר אז"ר (20 ₪/400 ג') 

בדוכן של פורטבלו.

Kale (קייל) מבושל או חי בסלט או 
שייק ירוק (צרור 8 ₪) ושמן קוקוס 

אורגני בכבישה קרה (49 ₪) בחנות 
האורגנית של שוורצמן.

אבוקדו, לימונים וגם קלמנטינות 
בדוכן של אורי רבינוביץ'.
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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 !!!

ברכישת פסטה במשקל מעל 100 ₪ 
בדוכן של פיורי מקבלים 50% הנחה 

על אכילת פסטה במקום, ולהיפך: 
באכילת פסטה במקום מקבלים 50% 

 הנחה על קניית פסטה במשקל.

על כל קניית זיתים בקופסא בדוכן 
של זיתינים, קופסא קטנה רק 

 ב-10 ₪ (במקום 15 ₪).

  Happy Hour 16:00-כל יום בין 14:00 ל
בדוכן הקולה עם מבצעים משתנים.

החל מחודש הבא הקולה מתרחב עם 
מגוון מוצרים חדשים כמו: תבלינים 

במשקל, קטניות ועוד.

ממרחים בעבודת יד ובתוצרת בית 
של אנשי הזית: 1=20 ₪/ 3= 50 ₪.

ÌÈÚˆ·Ó

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

×  צרור עשבי תיבול (שמיר, נענע,
פטרוזיליה, כוסברה) בדוכן של  

     אורן פנחס רק 1 ₪.

×  מארז 3 פחיות עגבניות מרוסקות של
     Mutti רק 14.90 ₪ בדוכן של פרימו.

×  זרים (50-60 ₪), זרים קטנים (40 ₪)
    ושתילות (50-100 ₪) לחג בדוכן

    של פנחס.

×  סירי נחושת בארקוסטיל קיצ'ן.

°ÒÙÒÙÏ ‡Ï
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˘·„
דבש אגוזים, שקדים ופיסטוקים 

(27.90 ₪)  מלה פרומאז'רי.
ישר מהצנצנת עם כפית.

דבש חרובים מתוק, טבעי ובריא
אצל הקולה.

דבש פטל ייחודי המיוצר בכוורות 
בשדה הפטל של עמי ברקוביץ' - 

מהדורה מוגדלת ובלעדית בדוכן של 
עמיאל פירות יער. 

http://shukhanamal.co.il
http://shukhanamal.co.il/?page_id=376
http://www.farmersmarket.co.il
http://slowfood.com

