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גם בשטח וגם בהיצע. מעכשיו יש יותר
מקום, בעיקר לקטניות ושפע תבלינים,
בדיוק בזמן לחורף, למרקים, תבשילים

ואיזה חמין שאוהבים.

˙ÈÂÓ¯‰ÏÈÙ‰ ÌÚ ‰˘ ∑μ ‚‚ÂÁ ÏÓ‰ ˜Â˘

ומזמין אתכם לארוחת ערב או אפריטיף קל לפני הקונצרט.
בהצגת כרטיס בערב הקונצרט תוכלו לקבל על חשבון הבית:

- כוס בירה בקנית כריך בדוכן של דלישס 
- כוס יין בהזמנת פסטה בדוכן הפסטה של פיורי

- בהזמנת ארוחת ערב זוגית קינוח לבחירה או 2 כוסות סנגריה בקיצ'ן מרקט
- מיני כריך, סלמון או הרינג ובוטרגו + שוט וודקה, רק 15 ש"ח בדוכן שרי הרינג

האנגר 12, נמל תל אביב

ÆÆÆ˜Â˘‰ ˙Â˘„ÁÆÆÆ˜Â˘‰ ˙Â˘„Á

אנחנו גם בפייסבוק
החדשות החמותותהיו מעודכנים בכל תעשו לנו לייק

דצמבר
אבוקדו, אספרגוס, 

אפרסמון, ארטישוק, 
אשכולית, ברוקולי, גויאבה, 

דלעת, לימון, מנדרינה, 
סלק, פומלה, פטריות, 

קולרבי, קלמנטינה, רימון, 
תות, תפוז, תפוח עץ, תרד.

מה בעונה

מתי ואיפה
שוק הנמל במתכונת חורףהחל מה-1 באוקטובר

האנגר 12, נמל תל אביבשבת 08:30-18:00 יום ו' 07:00-17:00ימים ב'-ה' 08:30-20:00

ÌÈÂ˜ ÂÁ‡ Ì‚
°ÏÓ‰ ˜Â˘·

במהלך השנה שחלפה מאז פתיחתו 
של שוק הנמל מערך שלם של שיתופי 
פעולה פנימיים ונסתרים מן העין 
והחנויות  הדוכנים  בין  התגבש 

למסעדות ודוכני האוכל.

כחלק מהידוק הקשר בין מסעדות 
להן  שמספקים  והדוכנים  השוק 
מגוון חומרי גלם משובחים, לקוחות 
שיציגו  האוכל  ודוכני  המסעדות 
מהדוכנים  אחד  בכל  הקבלה  את 
המפורטים ברשימת ספקי  המסעדה, 

יזכו ל-10% הנחה.

המבצע תקף לתאריך הקבלה.

ÆÆÆÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘·Â

×  קוקיות הצטרפו לשוק האיכרים עם דוכן חדש. כחלק מקונדיטוריה חברתית, 
ייחודית מסוגה בארץ המנוהלת כולה על ידי בני נוער בת''א. העוגיות והעוגיות 
מיוצרות, נארזות ונמכרות על ידי בני נוער,  הכל בעבודת יד וללא חומרים משמרים. 
×  לעגבניות ביף קוראים גם הסטייק של העגבנייה כי הן בשרניות ומלאות 
טעם (10 ₪/ק"ג) להשיג בארץ ערבה ונגב לצד מיקס עגבניות שרי בכל מיני 

צורות וצבעים (10 ₪/ק"ג). 
×  ערמונים חמים בדוכן של זהר דרזי ממלאים את השוק בניחוח של חורף 

וגם דוכן עגבניות הליקופן התקשט לעונה בדלועים מכל הצבעים והגדלים.
×  תפוזי השמוטי של חיים הנספלד חוזרים לשוק האיכרים החל מהחודש.

°ÏÓ‰ ˜Â˘Ó ÁÓ˘ ÌÈ¯Â‡ ‚Á

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


בוא הגשמים סימן את תחילת המסיק 
ובדוכן אנשי הזית  השיקו את 'ראשון 
2011, שמן עשיר וארומאטי  המסיק'  

 במיוחד. לא לפספס.
אנחנו ממליצים להתחמם מבפנים עם 
צ'ילי קון קרנה של טאפאס בשוק: בשר 
עגל, ירקות שורש, פפריקה מעושנת, 
פלפלים חריפים ושעועית מנומרת 
או מרק גולש עשיר של דלישס: בשר 
בקר וירקות שורש מוגש עם ברוסקטה. 

לבקוביץ':  כריך בשר בשרקוטרי של 
באגט של לחמים, מלפפונים חמוצים 
של איתן סגל ונתח בשר לבחירה, רק 

.₪ 25

זני   2 (מלך היער) ושיטאקי:  רינגים 
פטריות בגידול ומארז אורגני, משווקים 
בלעדית בדוכן פורטבלו, רק בשוק הנמל. 

צדפות  עם  בפישנזון  עונתי  פינוק 
שטוחות מהולנד.  22 ₪/יח', 5 צדפות 

או  4 + בקבוק קאווה / 10 ₪.

במו ומו מקבלים את החורף עם נתחים 
שאוהבים בישול  ותבשילים  לחמין 
ארוך: אוסובוקו, שפונדרה, זנב, צוואר 
טלה, עצמות מח ואפילו קישקע ממולא 

שעושים במקום. 

סידריה, סיידר תפוחים מקומי (5% 
אלכוהול) שמיוצר מ-100% תפוחי פינק 
ליידי מצפון רמת הגולן בעמיאל פירות 

יער. 20 ₪ לבקבוק 330 מ"ל.

ÌÈÈ˙ÂÚ ÌÈ˜Â˙Ó
ענת אפייה אורגנית  עוגת שטולן של 
עשויה מקמח כוסמין על פי מתכון 
גרמני. חוץ מהחמאה הכל אורגני. 39 ₪ 

בחנות האורגנית של זיו גרין.

הקולה,  נוגט בדוכן  חלבה שוקולד/ 
6 ₪/100ג'.

לקראת חנוכה מאפיית לחמים מציעה 
לביבות וסופגניות נפלאות במילוי קרם 
פטיסייה, שוקולד, תות, ריבת חלב ועוד.

חדש בקפה דיאמה: אקלייר ופחזניות 
במילוי קרם פטיסייר ובזיגוג קרמל 

או שוקולד. 

 Red Box בקיצ'ן מרקט: שחיתות בקוביית 
מוס שוקולד לבן, יוגורט וקרם דובדבנים.  

32 ₪.  להזמנות 077-4406487.
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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

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  |  רחבת יד לבנים, אחוזה 147
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 08:00-15:00

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

°ÌÈÚˆ·Ó Û¯ÂÁÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ

×  50% הנחה על סט צלחות ל-6 סועדים 
מפורצלן Bon China בארקוסטיל.

 Cerro Anon 2 בקבוקי ריוחה קריאנזה  ×
2008 ב-100 ₪ ביין בנמל.

× 5 ₪/ק"ג על כל פירות ההדר 
בחנות האורגנית של זיו גרין.

× 20% הנחה בקניית צנצנת זיתים 
500 גרם אצל אנשי הזית.

Û¯ÂÁ ˙Â¯ÈÙ
אפרסמונים באיכות יצוא בדוכן של 

אפרסמור רק 17 ₪/ ק"ג.

מיץ בננה תמר על בסיס תפוז, 15 ₪ 
בדוכן המיצים.

38. זה מספר התותים שמומלץ לצרוך 
ביום לפי מחקר שתלוי בדוכן של אורי 
כאלה  יפהפיים,  תותים  רבינוביץ'. 
שגדלים בחממות על מצע תלוי נחתו 
בדוכן ונמכרים בקופסא של 250 ג' (20 
₪ או 2 ב- 35 ₪) ויש גם חגיגת פירות 
הדר עם תפוזים (3 ק"ג ב- 15 ₪), לימונים 

וקלמנטינה נובה (10₪).

הגיעו שני  עמיאל פירות יער  לדוכן 
זני תפוחים חדשים: פוג'י וברייברן, 
זן קריספי חמצמץ. מצוין בין ארוחות, 
חם.  סיידר  או  לסנגריה  לאפייה, 

12 ₪/ק"ג. 

להזמנת משלוח פירות, ירקות ומאפים 
אורגניים עד הבית היכנסו לאתר:
החנות האורגנית של זיו גרין 

www.thegreen.co.il

ÈÈÓ ÏÎ
ללה פרומאז'רי הגיעו הרבה גבינות 
חדשות, ביניהן טולום, גבינה תורכית 
מלוחה שתהיה מצוינת בסלט הבא 

שלכם (16.5 ₪/ק"ג).

פרימו  אם עברתם על יד הדוכן של 
בטח שמתם לב לפסטה ארוזה בנייר 
  Fabbri של  הפסטה  צהבהב.  קרטון 
מיוצרת בעבודת יד אי שם במפעל 
קטן בטוסקנה. לכם רק נותר לבחור 
בין שלושה סוגים: ספגטי (28/32 ₪), 

חונקי כמרים וקורנטי (25 ₪).

בלעדי לדוכן עמיאל פירות יער: דבש 
ופרחי    (₪  25) פטל  מפרחי  טהור 

אוכמניות (35 ₪) שגדלים אצלו.

בארקוסטיל מצאנו קרש חיתוך מעץ 
ובתוכו סט של  4 לוחות חיתוך בצבעים 
שונים: לירקות, עוף, דגים ובקר. רק 

.₪ 220

כתובת חדשה

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

