
מרץ
אבוקדו, אננס, אנדיב, אפונה, 
אפרסמון, ארטישוק, אשכולית, 
בננה, בצל ירוק,  ברוקולי, גזר, 
חסה, כרוב, כרובית, כרישה, 
לימון, מנגולד, מנדרינה, סלק, 
סלרי, פול ירוק, פומלה, פטריות, 
צנון, קולרבי, קיווי, שום, שומר, 
תות, תמר, תפוז, תרד, תפו"א

מתי ואיפה
שוק הנמל עבר לשעון קיץ

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˘

°ÁÓ˘ ·È·‡ ‚Á

ıÈ˜ ÔÂÚ˘Ï ¯·ÂÚ ÏÓ‰ ˜Â˘ °·Ï ÂÓÈ˘
ÏÈ¯Ù‡Ï ±≠‰Ó ÏÁ‰

ב'-ה': 09:00-20:00, שישי: 07:00-17:00, שבת: 09:00-19:00

‚Á‰  ˙‡¯˜Ï ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÎ˙Ó· ÏÓ‰ ˜Â˘
יום ראשון: 24 למרץ, שוק הנמל יהיה פתוח בין השעות 09:00-20:00

ערב החג, יום שני: ה-25 למרץ, שוק הנמל יפעל במתכונת שישי 07:00-17:00

פרטים נוספים באתר השוק ודף הפייסבוק שלנו

 ÌÈÈ˜˙È  ¨ı¯ÓÏ  ±μ≠‰  ¨È˘È˘  ÌÂÈ·

 ∞¥∫∞∞ ‰Ú˘‰Ó ÏÁ‰ Æ·È·‡ Ï  ̇ÔÂ˙¯Ó

 ‰˘È‚‰ È˘È·Î ÏÎ ÂÓÒÁÈÈ  ¯˜Â··

 ÏÓ ¯ÂÊ‡ ÏÎ ÌÏÏÎ·Â ¯ÈÚ‰ ÔÂÙˆÏ

 ÏÓ‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈ·Î  ̄˙ÚÂ  ̇Æ·È·‡ Ï˙

 ±μ∫∞∞  ‰Ú˘Ï „Ú ˘„Á˙‰Ï ‰ÈÂÙˆ

 ÌÈÎ¯„· ˜Â˘Ï ÚÈ‚‰Ï ıÏÓÂÓ Ï·‡

Æ®Ï‚¯· ØÌÈÈÙÂ‡© ˙ÂÈÙÂÏÁ

°ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÎÏ ‰ÁÏˆ‰·

·È·‡ Ï˙ ÔÂ˙¯Ó

יום ג' 5.3.13
16:00-19:00

 ÌÈÈÓÊÓ ‰·ÂË ÁÂ¯Â ÏÓ‰ ˜Â˘

 ÌÈ˘ÚÓ ÌÂÈ· ˜ÏÁ ˙Á˜Ï ÌÎ˙‡

 ÆÈÚÈ·˘‰ ÌÈ·ÂË

 ˙Â˘ÚÏ ‰˘„Á ̇ ÂÓ„Ê‰ ‡Â‰ ÌÂÈ ÏÎ

 Â‰˘ÈÓ ÔÚÓÏÂ ÍÓˆÚ ÔÚÓÏ Â‰˘Ó

 ˙ÂÓ„Ê‰ ˘È ÌÂÈ ÏÎ· ‡Ï Ï·‡ ¯Á‡

 „ÂÚ ÌÚ „ÁÈ ·ÂË ‰˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏ

 ı¯‡·  ¨ÌÈ·„˙Ó  ÈÙÏ‡  ˙Â‡Ó

 ÆÌÏÂÚ·Â

∫˙ÈÎ˙·

‡ÓÈÈ˜ ¯· È‡˘Â· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  

˙È·Ó ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Â ¯ÂÊÁÓ  

    ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÏÏ  ̆ÌÚ ¢˜Â¯È‰ ·¯‰¢       

 ˙¯ÊÁÂÓÓ ‰¯ÈˆÈÏ   

È˙·È·Ò ÏÒÙ ¯ÂˆÈÈ È˙·È·Ò ÔÓÂ‡  

  ‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎÏ   

 ÆÌÈ„ÏÈÏ ‰¯ÈˆÈ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  

 È„È  ÏÚ ÌÈÏÒ ˙¯ÈÊ˘Â ‰ÚÈÏ  ̃  

ÌÈ˘  ·ÈË˜ÏÂ˜  ¨¢‰ËÈßˆÂ˜¢  

·È·‡ Ï˙· ̇ Â‰Â˘  ̆̇ ÂÈ‡˜È¯Ù‡       

ÆÈÈ„Ó ËÏ˜Ó ˙Â˘ÙÁÓÂ    

 Æ·Á¯‰ Ï‰˜Ï ˙ÂÁÂ˙Ù ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰

מצטרפים למועדון 
לקוחות שוק הנמל 
רק החברים נהנים ממבצעים 

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

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ

יום שלישי, 12 במרץ
שף ברק אהרוני וטאפאס בשוק שמחים להזמין אתכם 
לארוחת טעימות חד פעמית ובלתי נשכחת סביב הבר. 

מספר המקומות מוגבל בהחלט. 
להזמנות : 03-716-2757 

chef's table הבאים  *לרשימת התאריכים של ערבי 
ולהבטיח את המקומות הכי נחשקים בעיר היכנסו לדף 

הפייסבוק של טאפאס בשוק. 

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


המנגל
שאחרי הסדר

 
תצוגה מרשימה של בשר במיוחד למנגל 

באיטליז איוו. 

מדי יום מכינים בדלישס חומוס משובח 
לאכול במקום (בתוספת בשר ) או לקחת 
הביתה ובימי שישי בלבד יש גם סלט 

חצילים במיונז וסלט תורכי.

טחינה משומשום אתיופי מלא מונבט 
אצל אנשי הזית (22 ש"ח/ 35ש"ח).

בנוסף למבחר העצום של זיתים (מכל 
הסוגים וכל הטעמים) בדוכן החמוצים 
המלפפון  גם  מומלצים  הקולה  של 
החמוץ הביתי, עלי גפן ממולאים תוצרת 
בית מירושלים, חמוצים בתיבול ביתי 

ולימון סיני כבוש.

רעננה  | רחבת בית יד לבנים, רחוב אחוזה 148
 כל יום שישי  08:00-14:00

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

ברקוד חדש 
לדף הפייסבוק שלנו.

תעשו לנו לייק!

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
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חדש!
לפרימו הגיעו פרוסות פלפל חלפניו 
הישר ממקסיקו, תוצרת דל סול, חריף 

וטעים!!! 

באלונה סלטים נוסף לתפריט הקבוע 
סלט קיסר ובפיורי יש מנה טבעונית 

משתנה מדי יום. 

צרור אספרגוס לבן (400 גרם) ב-25ש"ח.
בדוכן של פורטובלו.

ללה פרומאז'רי הגיעו: ריבות 'תענוגות' 
מרמת דלתון ממנגו, שזיפים, תאנים, 

תות וקיווי (20 ש"ח).
ממולא  מאיטליה  טרי  טורטליני 
בפרושוטו/ ריקוטה תרד/ גורגונזולה 

(34 ש"ח למארז).

מבחר מוצרי כמהין בפורטבלו:
שמן כמהין שחורות/ לבנות על בסיס 
70 ש"ח,  100 מ"ל /  שמן זית (בקבוק 
ממרח  ש"ח)   100  / מ"ל   250 בקבוק 
פטריות כמהין שחורות (צנצנת 80 גרם/ 
 80 (צנצנת  120ש"ח), קרפצי'ו כמהין 

גרם/ 140 ש"ח).

ÁÒÙ

 ˙‡¯˜Ï ÔÈÓÊ‰Ï Ô˙È ÂÂÈ‡ ÊÈÏËÈ‡·
 ˜Â˘ ÂÓÎ ÌÈÏ·Â˙Ó ÌÈÁ˙ ¯„Ò‰
 ¨˙ÈÊ  ÔÓ˘Â ÏÂ·È˙ È·˘Ú ÌÚ ‰ÏË
 ¨‰Ï‚Ú ·È  ̄ÌÈÈ¯Ù ¨ÛÈ·ËÒÂ¯Ï ‰ËÈÒ

 Æ„ÂÚÂ ‰ÏË ˙ÂÚÏˆ ¯Ó˘Ó
Æ˘‡¯Ó ‰ÓÊ‰ Úˆ·Ï ıÏÓÂÓ

 ÌÂ˜Ó·© ·È„‡Â È¯Ë ˙¯ÊÁ ˘¯Â˘
ÆÂÏ·Ë¯ÂÙ Ï˘ ÔÎÂ„· ®¯Â¯Ó‰

 ÈÓ¯˜ ÈÂÙÈˆ· ÌÈ¯ÈÒ ÏÚ ‰Á‰ ≤μ•
 ‰Ó‡˙‰· È˘ ÈÊ¯‡ÓÂ  ˙¯„ÒÓ

ÆÏÈËÒÂ˜¯‡· ˙È˘È‡

 ˙ÂÓÊ‰‰ ÌÈ„˜‰Ï ÌÈ‡¯Â  ̃ÔÂÊ˘ÈÙ
 ¨ÔÂÁË ÒÂ¯Ù ØÌÏ  ̆È¯Ë ÔÂÈÙ¯  ̃≠‚ÁÏ

ÆÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ˙Â¯ÈÙÂ ÌÈ È‚„
 ˙Â¯ÈÙÂ ÌÈ‚„ Ï˘ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÓÊ‰

˙ÂÁÙÏ Úˆ·Ï ˘È ÌÈ‡·ÂÈÓ ÌÈ
Æ˘‡¯Ó ÚÂ·˘

Æ∞∑∑≠≥¥±∞≥∞∞ ˙ÂÓÊ‰Ï ÔÂÙÏË

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

