
מתי ואיפה
שוק הנמל עבר לשעון קיץ
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חדש בשוק האיכרים של ת"א!
דוכן עשבי תיבול של משק אברבנאל

דוכן פירות לאכילה במקום של 
האחים לוי מכפר סירקין

'פשוט' דוכן כלים לגידול
נבטים בבית

רוקח שוק והשף אייל לביא מצטרפים לשוק הנמל 

מרקוביץ' גבינות כבשים 

˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈÏ ÌÈÈ‚È‚Á ÌÈÚˆ·Ó
˜Â˘‰ ˙ÂÁÂ˜Ï ÔÂ„ÚÂÓ È¯·ÁÏ ˙È„ÚÏ·Â ˙È˘„ÂÁ ‰·Ë‰

ÏÈ¯Ù‡Ï ±¥≠≤∞ ˇ ÏÓ‰ ˜Â˘· Ô·Ï ÏÂÁÎ ÌÈ¯ˆÂÓ
˜

                    חומוס דלישס עבודת יד
                    חצי קילו ב- 20 ₪ 

                    כוסית ערק על כל מנה בשרית
 

                    טחינה לבנה אתיופית 750 גרם +
                    זיתים שחורים / לבנים 500 גרם ב- 40 ₪

 

                    10% הנחה על פסטות במשקל לכל מי                  
                    שמזמין בפסטה פיורי  ו- 10% הנחה

                    על פסטה במשקל כל מי שקונה
                    מנה פסטה במקום

                    מלבי ב- 8 ₪. גרעיני שחורים חצי קילו
                    ב-12 ₪ 17 ₪

 

                    דבש ישראלי - ב10% הנחה 

 

                        2 פוקצות ב- 20 ₪
                        עוגה שנייה ב- 25 ₪ 40 ₪

                        (תקף רק ביום העצמאות)

                         - מיכל הגשה ואיחסון לזיתים 
                        פיתוח ישראלי יצור מקומי

 

                        פנחס חבילת ירק ב- 1 ₪ בלבד 
                        2 קופסאות ירוקים ב- 12 ₪ 

                        2 חבילות מלפפון סגל מיני ב- 12 ₪ 
                        כל סוגי העגבניות 12 ₪ לקילו

 

                        פרימו  חרדל דיזון גרגירים
₪ 19.9 ₪ 10                        

                        לבקוביץ  נקניקיות עגל שטרסברג
                        ב- 60 ₪ לקילו 85 ₪                     

הפתיחה בקרוב!

מצטרפים למועדון 
לקוחות שוק הנמל 
רק החברים נהנים ממבצעים 

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

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ

שעות הפתיחה של שוק 
הנמל במהלך אפריל:

יום השואה - 8.4.2013
יום שני  18:00 - 9:00 

ערב יום הזיכרון - 14.4.2013
יום ראשון 18:00 - 9:00 

יום הזיכרון
וערב יום העצמאות 15.4.2013 

יום שני 20:00 - 9:00 

יום העצמאות - 16.4.2013
יום שלישי 20:00 - 9:00

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


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

הרצליה
א.ת. הרצליה פיתוח

החושלים 1
חמישי אחה“צ

15:00-20:00
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חדש על המדף
מנות ילדים בפיורי ב- 28 ₪ + כוס יין 

להורים ב- 10 ש"ח. 

אורן  מארז זוקיני בדוכן הירקות של 
ודורון פנחס.

פורטבלו  בדוכן  טרי  גלגנגל  שורש 
(וגם ברוקומיני ופטריית 'מלך היער' 

אורגנית).

בחנות  ושסק  מלונים  אבטיחים, 
האורגנית הירוק.

גבינת  מתורכיה,  קצ'קבל  שערות 
גבינות  ומבחר  מאיטליה  בוראטה 
שמנת פילדלפיה במגוון טעמים (כולל 

שוקולד!) בלה פרומאז'רי.

ירוק 
מבצעים משגעים בדוכן הירקות של 

אורן ודורון פנחס: 
מארז מלפפון מיני (1 ב- 10, 2 ב- 15 ₪) 
(פטרוזיליה, כוסברה,  עשבי תיבול 

שמיר, נענע) 1 ₪ ליחידה.
ירוק,  סלרי עלים, סלרי ראש, בצל 

מנגולד 3 יח' ב- 10 ₪. 
עלי חסה, חסה אלון, עלי בייבי , רוקט, 

תרד - 2 יח' ב- 12 ₪. 
עגבניות שרי ליקופן, שרי אדום, שרי 

צהוב רק 12 ₪ לק"ג 

אזר  מכפר  מויש  של  האספרגוס 
וארטישוק ננסי בדוכן פורטבלו

סלטים: באלונה  חדש  אביבי   סלט 
עלים ירוקים (חסות, אורוגולה ושות') 

ווינגריט פרי הדר.

ארטישוק ירושלמי בדוכן פורטבלו.

שום ירוק אצל הירוק בדוכן הירקות 
של אורן ודורון פנחס.

ברקוד חדש 
לדף הפייסבוק שלנו.

תעשו לנו לייק!

הזדמנות
!אחרונה

ברקוד חדש
הפייס רקוד חדלדף

פישנזון
077-3410300

משלוחים

איוו
03-5344859

למנגל
באיטליז  האש  על  שרציתם  מה  כל 
איוו: פרגיות, סטייקים, אנטריקוט  (גם 
על העצם או שיפודים), המבורגרים, 
שיפודי טלה, צלעות טלה חשופות, 
נקניקיות צ'וריסוס ומרגז, קבב כבש 
וצנוברים וגם אמפנדס בשר. מומלץ 

בחום להזמין מראש.

שפע אפשרויות לדגים על הגריל אצל 
פישנזון כמו דניס, לברק, שרימפס ועוד.

עד 25% הנחה על מבחר מחבתות גריל 
ומשטחי צליה בארקוסטיל.

טחינה וזיתים אצל אנשי הזית.

שמן- כל מיני
שמן  הקולה:  בדוכן  שמנים  מגוון 
 קוקוס אורגני כתית מעולה (43.90 ₪),
שמן שומשום בכבישה קרה (39.90 ₪) 
ושמן שקדים בכבישה קרה (63.90 ₪).

חדש באנשי הזית: קונפיטורות שמן 
זית (מכילות עד 10% שמן זית) בטעמים 
גזר, עגבניות שרי, פלפל קלוי (מצוין 
כמרינדה לבשר), ריבת בצל וצ'אטני. 

25 ₪ לצנצנת. 

מלפפונים  כבושים,  זיתים  סוגי   15
חמוצים, לפת כבושה ועלי גפן ממולאים 
מירושלים, בתוצרת בית בדוכן הזיתים.

אפריל
אבוקדו, אננס, אספרגוס, אפונה, 
בננה, 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

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

