
ÏÓ‰ ˜Â˘· ¯ÓÂÚ· ‚¢Ï ÌÈ‚‚ÂÁ
יש לנו את כל מה שצריך למדורה מוצלחת: מבחר בשרים אצל איוו, תפוחי אדמה 
מכל הסוגים בדוכן של אורי רבינוביץ' (את blue bell/נשיקות כבר ניסיתם?), 
תערובות תבלינים לתיבול בשר ותפוחי אדמה אצל הקולה, קלחי תירס טרי בדוכן 

פורטבלו וכמובן, מרשמלו לצלייה בדוכן המתוקים של אלונה. טומבללייקה.

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

החודש בקיצ'ן סטודיו:
סדנת בישול בריא עונתי עם השפית עינת מזור  18:00 06/05  יום א' 

On Location סדנת צילום וסטיילינג מזון  10:00 16/05  יום ד' 
רשימת הסדנאות חלקית. לרשימת הסדנאות המלאה, עלויות ופרטים נוספים, 

היכנסו לדף הארועים באתר השוק או לדף הפייסבוק שלנו.

לפרטים והרשמה:054-5486266 ,03-5446669 

·È·‡ Ï  ̇Ï  ̆ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘
חוגג 4 שנות פעילות עם צנוניות ותפוחים, 
גזרים צבעוניים ותפוחי אדמה סגולים, 
מתוקים בעבודת יד וחלות מבני ברק, 
ועשבי תבלין מכל  תמרים עסיסיים 

הסוגים.
בקרוב גם בימי חמישי - 20:00-10:00

(ימי שישי כרגיל - 08:00-15:00)

מה בעונה
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È‡Ó
אספרגוס,  אננס,  אבוקדו, 
אפרסק, בצל ירוק, גזר, חסה, 
סלרי,  נקטרינה,  מנגולד, 
פטל,  ירוק,  פול  גפן,  עלי 
קישוא,  צנון,  פסיפלורה, 
שסק,  שזיף,  שומר,  שום, 
שעועית ירוקה,  תמר, תרד
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ÏÓ‰ ˜Â˘· ˙ÂÚÂ·˘
לכבוד חג הביכורים יתקיים שוק איכרים מיוחד עם שפע של תוצרת עונתית 
צאן-אל וברקנית, בנוסף  הנוקד,  וגבינות משובחות ממחלבות מקומיות כמו 
לשפע עצום של גבינות מכל קצוות תבל בכל הצבעים, הריחות והטעמים 
מלה פרומאז'רי. בארקוסטיל תוכלו להצטייד במגרדת פרמזן עם שני ראשים 
) ובסט לחיתוך והגשת גבינות (158 ₪). אם בלזניית תרד  מתחלפים (98 ₪ 
וגבינות חשקה נפשכם בפרימו יש דפי לזניה עם תרד תוצרת דה צ'קו (30 ₪) 
אורי רבינוביץ' חוגגים  ועוגות גבינה משובחות מחכות לכם בלחמים. אצל 
עם ירקות שורש בכל הצבעים, מסלקים לבנים וצהובים ועד לצרורות של 
צנוניות בכל הצבעים, בחנות האורגנית של זיו גרין חוגגים את העונה עם שפע 
ירוקים ופירות (מצוין לשייק ירוק ואביבי) ולדוכן של אפרסמור הגיעו ראשוני 

האפרסקים. יום שישי, 25 במאי.

‰¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘

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!

http://slowfood.com/
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
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http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2751
http://shukhanamal.co.il/?page_id=65


∫„¯ÙÒÏ „Â·Î ÌÈ˘ÂÚ
ÏÓ‰ ˜Â˘· „¯ÙÒ Ï·ÈËÒÙ

˙·˘≠ÈÚÈ·  ̄ÌÈÓÈ  ̌È‡Ó· ≤≠±≤
האירוע יתקיים בשיתוף בירת 
אסטריה דאם, חברת ריסטרטו, 
יינות רקנאטי ושגרירות ספרד

בין התאריכים 2-12 במאי, מיום רביעי ועד שבת, יתקיים בשוק הנמל פסטיבל ספרד. את המסורת 
הקולינרית של ספרד נחגוג עם חומרי גלם, יינות, בירות, בשרים ומנות בניחוח ספרדי. דוכני השוק 
המקורה ודוכנים ברחבה החיצונית יציעו מוצרים ספרדיים בהנחות משמעותיות ובאיי האכילה 
והמסעדות ניתן יהיה ליהנות ממנות מיוחדות על רקע  מופעי פלמנקו קצביים, הופעות מוזיקה 
ספרדית, די ג'יי ספרדי ועוד, שיתקיימו יום יום. פרטים נוספים באתר השוק ובדף הפייסבוק שלנו.

„¯ÙÒ ˜Â  ̆ÈÚˆ·Ó
× אלונה: קרם קטלן / משקה סנגריה 

חמה ב-12 ₪ 

צ'וריסוס  פסטה  ספיישל  פיורי:   ×
עגבניות וצ'ילי טרי

× ארקוסטיל: 10% הנחה במשך השבוע 
על קנקני סנגריה וכוסות בודגה

× אנשי הזית: 10% הנחה על:
איולי צ'יפוטלה - קציפת מיונז קלילה 

עם פלפל צ'יפוטלה ספרדי מעושן.
זית כתית מעולה מזן פיקואל  שמן 
שמקורו בספרד וגדל אצלנו בארץ (וגם 
יצא כחלק מהסדרה הזנית החדשה 

של אנשי הזית). 
זיתים חריפים בתיבול פלפל צ'יפוטלה 

ספרדי 35 ₪ 50 ₪

× איוו: צ'וריסוס עגל 79 ₪ 89 ₪ 
המבורגר איוו ב 109 ₪ 119 ₪ 

:(Chevas) פרימו: ערמונים ×
50% הנחה על המוצר השני 

ערמונים בואקום 39 ₪
מחית ערמונים 26 ₪

מחית ערמונים מתוקה 35 ₪
ערמונים שלמים בסירופ 59 ₪

 Cuca  מבצע  3 ב- 30 ₪ על סרדינים של ×
בשמן זית / בלימון/ ברוטב עגבניות

בייבי סרדינים בשמן  מומלץ ביותר! 
זית / בייבי סרדינים ברוטב עגבניות

2+1 מתנה על בקבוקי חומץ מספרד
חומץ יין לבן  / חומץ יין אדום 12.90 ₪

חומץ שרי 22.30 ₪
חומץ ענבי פדרו 28.90 ₪

חומץ אגוזים 16.20 ₪

סרטנים  על  הנחה  פישנזון: 30%   ×
ומולים  

× חנות יין:
קאווה 

אליגואר ברוט- 59 ₪ 69 ₪ , 2 ב-109 ₪
קסניוס ברוט רזרבה /קובידס - 35 ₪ 

39 ₪, 2 ב-60 ₪
קסניוס ברוט רוזאדו/קומידס - 39 ₪ 

45 ₪, 2 ב-70 ₪
קסניוס סמי סקו/קובידס - 35 ₪

39 ₪, 2 ב-60 ₪
ריוחה 

סרו אניון קריאנזה - 55 ₪ 61 ₪,
2 ב-100 ₪

סרו אניון רזרבה- 75 ₪ 82 ₪, 2 ב-130

× לה פרומז'רי: גבינות ספרדיות במבצע!
קאסו מנצ'גו - 19.90 ₪ / 100 גר'

אלווינו מרלו - גבינת עיזים חצי קשה 
בציפוי מרלו - 19.90 ₪ / 100 גר'

קברה רומרו - גבינת עיזים בציפוי 
רוזמרין - 19.90 ₪ / 100 גר'

חמון איבריה ספרדי- 22 ₪ / 100 גר'

פורטבלו: 25% הנחה על  פטריות   ×
פורצ'יני בקניית צמד מארזי שמפיניון

× הקולה:
נוגט - 5.90 ₪ 7 ₪

זעפרן ספרדי - 40 ₪ 45 ₪ לקופסא
מרציפן  ½ ק"ג - 37 ₪ 45 ₪

× הירוק: בצל ירוק ספרדי - 12 ₪

פדרון  פלפלי  ונגב:  ערבה  ארץ   ×
ספרדיים - 20 ₪ / ק"ג

× דלישס: מנות ספיישל:
קוסטה בראבה צ'יקן בבאגט: תערובת 
ירקות טריים, רצועות פלפלים, בצל 
לבן, שום טרי, כוסברה טרייה ורצועות 
עוף על הפלאנצ'ה בתיבול רוטב סלסה 

פיקנטי. 39 ₪
 נקניקיות ולנסיה בלחמניה:

נקניקיות עגל צ'וריסוס עם סלסה 
פיקנטית וירקות טריים. 35 ₪

× טאפאס בשוק וקיטשן מרקט:
מנות ספיישל משתנות לאורך הפסטיבל.

הכנסו לדף הפייסבוק שלנו לעדכונים, מבצעים ותחרויות נושאות פרסים

http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal

