
האנגר 12, נמל תל אביב

מתי ואיפה
שוק הנמל במתכונת קיץ

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

ÏÈ¯Ù‡
אספרגוס,  אננס,  אבוקדו, 
בננה,  ארטישוק,  אפונה, 
בצל ירוק, גזר, חסה, כרוב, 
כרובית, כרישה, מנגולד, סלק, 
סלרי, פול ירוק, פטריות, צנון, 
קולרבי, קישוא, שום, שומר, 
שסק, שקד ירוק,  תמר, תרד

מה בעונה

 ˙ÈÊ‰ È˘‡
ÌÈÁ ‡ÏÓ ÌÂÒÓÂÒÓ ‰ÈÁË ˙ÒÙÂ˜
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ÌÈÁ ‰¯È· ØÔÈÈ ÒÂÎ
˙È‚ÂÊ ‰ÁÂ¯‡ ˙ÓÊ‰·

˜Â¯È‰
ÌÈ˜Â¯È‰ ÏÎ ÏÚ ‰Á‰ 

‰‡ÏÓ‰ ÌÈÚˆ·Ó‰ ˙ÓÈ˘¯
 ÂÏ˘ ˜Â·ÒÈÈÙ‰ Û„·Â ˜Â˘‰ ¯˙‡·

החודש בקיצ'ן סטודיו:

סדנת בשר והמבורגרים עם יוסי אסרף ממסעדת  18:00 01/04  יום א' 
פורטרהאוס     

כיתת אמן :גריל אביבי עם שף שאול בן אדרת  18:00 22/04  יום א' 
סדנת בישול טבעוני עם שף יוסי שטרית ואורי שביט  18:00 29/04  יום א' 

רשימת הסדנאות חלקית. לרשימת הסדנאות המלאה, עלויות ופרטים נוספים, 
היכנסו לדף הארועים באתר השוק או לדף הפייסבוק שלנו.

לפרטים והרשמה:
054-5486266 ,03-5446669

ÏÓ‰ ˜Â˘· ÁÒÙ
קניות לחג עושים בשוק הנמל ובערב ערב החג, יום חמישי ה-5.4 יתקיים שוק 
איכרים מיוחד לכבוד פסח בין השעות 09:00-20:00. בין המציגים הממתקים של 
הילה הוכמן, תפוחים ופירות יער של עמי ברקוביץ, בורקס, משק שוורץ, מחלבת 
ברקנית, הקולה, עגבניות השרי של יעקובי, ניסים אורגני, מחלבת צאן אל, פרחי בן 
צבי, זיו אורגני "הירוק", פירות נשירים של האחים לוי, התפוזים של חיים מנספלד, 
מאפיית לחמים, קונפיטורות וממרחים של in house gourmet, ארטישוקים, צנונים 

ודלועים של דורון.

°ÏÓ‰ ˜Â˘Ó ÁÓ˘ ·È·‡ ‚Á

השף ברק אהרוני וג'יאקונדה בערב פורענות של יינות ואוכל אלזסי:
יינות צעירים, מתבגרים ומתיישנים מאחד  כמה פעמים יצא לכם לטעום 

האזורים המיוחדים ביותר ליינות לבנים משובחים?
היינות של ווינבך, מרסל דייס, אלבר בוקסלר, אלבר מאן ומארק טומפה מיוצרים 
באקלים קר  בכישרון רב ובמגוון רחב של סגנונות בעלי עזות ארומאטית. כדי 
לאפשר לכם לטעום כמה שיותר, היינות יימזגו בחצאי כוסות ובתפריט האוכל 
הפלאמקוכן (פיצה אלזסית עם שמנת, לארדון,  ייככבו מנות אלזסיות כמו 
בצלים וכרישה), קיש לורן, שוקרוט, נקניקיות וייסבראט שמנמנות, פרעצלים 

וקוגהלוף. נשמח לראותכם!
יום שני, 2 לאפריל, מרדת השמש ועד חצות 18:00-24:00 בטאפאס בשוק

הסליידרים שלנו חוזרים ובגדול: המבורגר 120 גרם בשר אנטריקוט ואונטריב 
קצוץ דק ידנית מונח בלחמנייה מתוקה עם ציפוי שומשום ושלל תוספות 
משתנות כמו ביצת שלו ופנצ'טה, אשך עגל וקטשופ של עגבניות שרי מנומרות, 

לצד צ'יפס גפרורים.

˘ÏÈ¯Ù‡ ˘„ÂÁ ÍÏ‰Ó· ÏÓ‰ ˜Â˘ Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ÂÚ  לגזור ולשמור:
07:00-17:00   06.04 שישי     ערב החג 
09:00-18:00  07.04 שבת  חג פסח 

איי אכילה ומסעדות פתוחים  08.04 א'  חוה"מ 
08:30-20:00  9-11.04 ב'-ד'  חוה"מ 
08:00-17:00  12.04 ה'  ערב חג שני 

השוק פתוח כרגיל  13.04 ו'  חג שני 
08:30-18:00  18.04 ד'  ערב יום השואה 
פרטים נוספים באתר השוק ודף הפייסבוק שלנו

°˘„Á
˙ÂÁÂ˜Ï ÔÂ„ÚÂÓ

ÏÓ‰ ˜Â˘
להצטרפות היכנסו לאתר השוק

http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/?page_id=65
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2751
http://shukhanamal.co.il
http://www.facebook.com/shuk.hanamal


ÈÈÓ ÏÎ
חינם ללקוחות חוזרים: בחנות האורגנית 
של זיו גרין רוכשים מארז של 4 שקיות 
קנייה  ובכל   ₪ ב-40  לירקות  רשת 
עתידית מקבלים עליהן החזר כספי.

בדוכן של איתן סגל כל המוצרים טריים 
וללא חומרים משמרים וצבעי מאכל. 
מעכשיו יש גם צנוניות כבושות- תוספת 
מעולה לכריכים, סלטים, בשרים, גבינות 
ונישנוש קל. חפשו אותם בפייסבוק 

"בכפר של איתן סגל".

ÌÈ˜Â¯È
שום  ירוק וטרי בחנות האורגנית של 

זיו גרין.

של  בדוכן  אביביים  ירוקים  מגוון 
פורטבלו: אפונה מתוקה, שעועית רחבה 
ניצנים,  וירוקה, במיה, לוביה, כרוב 

ארטישוק ננסי ושקדים ירוקים.

על  צרוב  פורטבלו  של  אספרגוס 
הפלנצ'ה, בדוכן של דלישס (18 ₪).

ÌÈ‚„
לקרדה (22 ₪), מטיאס, הרינג ושמאלץ 

(17 ₪) בלה פרומאז'רי.

פרימו מציעים טעימות של טונה לבנה 
מודגש)   (בטעם  צהובה  או  (עדינה) 
מתוצרת Ortiz: פילטים שלמים באיכות 
גבוהה המיוצרים  בתהליך המשלב 
שיטות דיג מסורתיות לצד מפעלי ייצור 

ואריזה מתקדמים. טעימות בחנות!
 ,₪  22.5 גרם-  112 לבנה:  טונה 
220 גרם-45 ₪. טונה צהובה: 112גרם-

 18 ₪, 220 גרם-36 ₪.
ואיך אפשר דג מלוח בלי ביצה קשה? 
בלה פרומאז'רי מארז של 12 ביצי שלו 

ב-19 ₪.

ÆÆÆÚÈ‚‰ ·È·‡
סלק תמר מתוק ועדין בחנות האורגנית 

 של זיו גרין. מושלם בסלט חי.

סט צבעוני הכולל מצקת, כף טיגון, כף 
חלוקה, כף ספגטי, כף סינון ומטרפה 

 בארקוסטיל קיצ'ן (160 ₪).
דלעת ערמונים של ארץ ערבה ונגב 
ומצוינת  בערבה  גדלה  ₪/ק"ג)   25)
כתוספת  ובישול,  אפייה  למילוי, 

לארוחת החג.

מארזי פסיפלורה (16 ₪/ 8 יח') ואננס 
ישראלי משובח (קטן-20 ₪, גדול-30 

₪)  בדוכן של אפרסמור.

בדוכן המיצים: מיץ בננה תמר ופקאן 
מסוכר ומיץ פומלית, מקולפת ונסחטת 

ידנית (10 ₪).

בר:  פסטה  בפיורי  אביבי  תפריט 
כל  ואת  �פרוסקו'   למזוג  מתחילים 
הירוקים של השוק אפשר לקבל לצד 

או מעל פסטה.

ÌÈ˜Â˙Ó
שוקולד raw שלא עבר  תהליך עיבוד/
חימום בחנות האורגנית של זיו גרין.

הקפה  לצד  מציעים  דיאמה  בקפה 
פחזניות בעבודת יד, במילוי פטיסייר 
וציפוי קרמל או שוקולד ( 5 ₪ יח') וגם 
קרואסוני שוקולד/ חמאה נאפים במקום 

יום יום, תוצרת לה גאטרי (10 ₪).

Bubble tea: תה קר במגוון  קבלו את 
טעמים או משקה קוקוס בתוספת פניני 
טפיוקה באלונה מתיקות אמיתית. מתוק 

ומרענן.
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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

ברקוד חדש 
לדף הפייסבוק שלנו.

תעשו לנו לייק!

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

תל אביב  |  רחבת אוניברסיטת תל אביב
חמישי אחה"צ 17:00-23:00

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

°‡· ÁÒÙ
איטליז איוו מקבל הזמנות לחג וגם 
טלה  שוק  הבית:  עד  משלוח  מציע 
(רגילה או מתובלת), צלעות טלה, סינטה 
לרוסטביף, כבד עגל חלב, פילה עגל 
חלב, קוט דה בף, טיבון ושניצל עגל. 
מומלץ להזמין שבוע מראש 03.5344859.

הקדימו הזמנותיכם לחג! קרפיון חי/ 
שלם/ פרוס/ טחון, סרדינים טריים 
 בכל הגדלים ומגוון פירות ים בפישנזון.
לקראת החג מאפיית לחמים מציעה 
תפריט עשיר של מאפים נפלאים ללא 
קמח ובין המתוקים בראוניז שוקולד, 
מרשמלו, עוגיות מרציפן ונשיקות מרנג. 
בערב החג המאפייה תהיה פתוחה 

עד 10:00.

יין ישראלי כשר ביין בנמל:לכבוד הפסח 
יינות  כשרים של יקב ססלוב במחירים 
מיוחדים לחג: אפריל אדום 69 59 ש"ח 

קברנה, מרלו, מריאז' ושיראז מסדרת 
אביב 75 65 ש"ח.

בחנות האורגנית של זיו גרין עוגות 
כשרות לפסח ממוצרים אורגניים.

סט צלחות חגיגי ל-6 סועדים (כולל 
צלחת קטנה, עיקרית וקערית מרק) 

רק 498 ₪ בארקוסטיל.

הדלישס בר פתוח כרגיל במהלך חוה"מ 
פסח וניתן לקבל את כל הבשרים בצלחת 

לצד תפוחי אדמה מעושנים.

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

