
מתי ואיפה
שוק הנמל עבר לשעון קיץ

האנגר 12, נמל תל אביבהאנגר 12, נמל תל אביבשבת 09:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00ב'-ה' 09:00-20:00
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מאי
אספרגוס,  אננס,  אבוקדו, 
אפרסק, בצל ירוק, גזר, חסה, 
נקטרינה, סלרי, עלי גפן, פול 
ירוק, פטל, פסיפלורה, צנון, 
קישוא, שום, שומר, שזיף, שסק, 
שעועית ירוקה, תמר, תרד.

ביכורים
בחנות האורגנית של הירוק שפע של 
תוצרת עונתית: 6 זני קייל שונים (8 
ש"ח ק"ג, הכי זול בת"א!), ארטישוק 
וגזר עלים. לא נשכח את  אורגני 
פירות הקיץ: אבטיחים, מלונים, 

שסק ופאפאיה. 

של  בדוכן  במיוחד  ירוק  חודש 
פורטבלו עם גרגר הנחלים, רגלת 
הגינה ו-Sugar snap peas (10 ש"ח 
גרם), אפונה מתוקה כמו  ל-100 
התרמיל  את  שאפילו  סוכריה 

אוכלים.

מבצע שמן זית באנשי הזית: קונים 
3 פחי שמן של 2 ליטר ב-240 ש"ח 

270 ש"ח.

פרטים נוספים בקרוב!

שוק
האיכרים

דוכנים מיוחדים 
ופעילויות לילדים

פיורי  מאי  מחודש  החל 
מצטרפת לדלישס, לחמים 
היא  וגם  המיצים  ודוכן 
תהיה פתוחה בימי ראשון
0 9 : 0 0 - 1 6 : 0 0 : ת ו ע ש ב

במהלך אפריל נפתחה בשוק 
הנמל רוקח שוק של השף אייל 

לביא.

בהשראת  נבנה  התפריט 
מהמטבח  שונים  אלמנטים 
האיטלקי לצד המנות הקלאסיות 
שהפכו מזוהות עם שף לביא.

התפריט עונתי ומתבסס על 
ההיצע המקומי מהשוק כולל  
גבינות, בשרים מעושנים, דגים 
(לתפריט  טריים  ים  ופירות 
המלא הכנסו לעמוד המסעדה 

באתר השוק).
שעות הפתיחה:

ראשון: 12:00-24:00  
ב' - ה': 09:00-24:00  
ו' - ש': 08:00-24:00  

טלפון להזמנות:
03-7162757

שבועות בשוק הנמל
מה בעונה

החנות האורגנית של הירוק

גבינות
במיוחד לשבועות ארקוסטיל מציעים 
 ,�חותכן לגבינות קשות מסדרת �פיאצה
סכינים מקצועיות לגבינות רכות וקשות 
ב-20% הנחה ומארז מתנה של סט 

לחיתוך והגשת גבינות.

על  חגיגי  במבצע  פצחו  פיורי 
- בקניית פסטה במשקל  הפסטות 

 10% מקבלים  ומעלה  ש"ח  ב-100 
הנחה על הזמנת מנת פסטה לאכילה 

ארטישוק אורגני של הירוק SUGAR SNAP PEAS מדוכן פורטובלו

פס גבינה של מאפיית לחמים

במקום (המבצע תקף בשבוע שלפני 
חג השבועות, החל מ-7.5).

דלישס מציעים סלט קיסר משובח 
המורכב מחסה פריכה, פרמז'ן, עגבניות 
עוף עם/בלי  ואנשובי,  בצל  שרי, 

(44/39 ש"ח).

לכבוד החג, מאפיית לחמים מציעה 
לחמים  מבחר  של  עשיר  תפריט 
ומאפים ברוח החג עם מגוון רחב של 
עוגות גבינה (קרות, אפויות, שמרים, 
טארטים), לחמים, קישים ומאפי גבינה 

מלוחים.

הגבינות של 'לה פרומאז'רי'
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http://shukhanamal.co.il/
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המלצת הבית! 
בנוסף לגזרים והצנוניות הצבעונים 
הלבן הגזר  את  רבינוביץ'  אורי   של 
סמיילי, ותפו"א  ש"ח/ק"ג)   10 )
(מארז - 15 ש"ח, או 2 ב-25 ש"ח), כבר 
מומלצים במיוחד  שניהם  ניסיתם? 

צלויים בתנור או לפירה.

לקחת  גלילי  בנוסח  טרי  חומוס 
 הביתה בדלישס. מוכן במקום יום יום

בעבודת יד.

עכשיו שהחגים מאחרינו, פישנזון שוב 
לוקחים הזמנות מיוחדות.

להזמנות 077-3410300.

בשרקוטרי                 מבצע החודש 
                         לבקוביץ': שוק הודו רק 15 ₪  

.₪ 20.90      

מבצע שקד אצל הקולה: טחינת שקד 
מלא של מוזיאון המרציפן במשקל 300 
גרם 250 גרם רק 35 ש"ח וערכת יצירה 

ממרציפן לילדים רק 22.90 ש"ח.
ברקוד חדש 

לדף הפייסבוק שלנו.
תעשו לנו לייק!

שוק האיכרים של תל אביב

שמני הזית של אוליה

פטל ופירות היער של עמי ברקוביץהתירס של גילי

המתוקים של הילה הוכמן

זני פטל אדום  עמי ברקוביץ' עם מגוון  עונת הפטל בשיאה בדוכן של 
ושחור. החודש מככבים גם דובדבנים נהדרים וזנים ייחודיים של משמשים 

ואוכמניות.  לא לפספס!

שמן זית זני משובח ומוצרים נילווים בדוכן של אוליה.

מתי היתה הפעם האחרונה שפינקתם את עצמכם? בדוכן המתוקים של 
הילה הוכמן הכל נעשה בעבודת יד והרבה אהבה: מרציפן, נוגט, נשיקות, 
קליסונים, סוכריות, עוגיות, קליפות תפוז מסוכרות ומרשמלו. גן עדן זה כאן. 

התירס של גילי חזר לשוק האיכרים והוא מתוק מתמיד!

חדש באלונה! סביח מעולה!

הוציאו את סירי הטיגון העמוק, 
אלה  (כמו  פדרון  פלפלוני 
שאכלתם בטאפאס בספרד) 
ארץ ערבה ונגב  הגיעו לדוכן 

(25 ש"ח / ק"ג).

במיה ראשונה לעונה בדוכן של 
פורטבלו.

אנשובי  חמוצים  הקולה  אצל 
מארז  ספרד:  תוצרת  בשמן 
ש"ח),   35 ב-  2 ש"ח,   20 ב-
 לימון כבוש במתובל (20 ש"ח

לקופסה) ומלפפון חמוץ במלח 
תוצרת בית.

מכורים לכמהין?
כמהין  מוצרי  נחתו  בפרימו 
חדשים כמו רוטב פטריות (עם 
שמנת, פטריות כמהין וגבינת 
גרנה פדאנו), פסטו ירוק וכמהין, 
פסטו אדום וכמהין ושמן זית- 

כמהין. 

חדש
!בשוק

שמן זית 
אנשי  מעכשיו ניתן להשיג אצל 
הזית ריבות חדשות על בסיס שמן 
זית (ריבת גזר, פלפים אדומים, בצל 
או ריבת עגבניות מתובלת בסגנון 
הודי) וכן מגוון רטבים לסלטים, 
פסטות ומרינדות (28 ש"ח לבקבוק):

וינגרט בלסמי בצל | רוטב לפסטה 
על בסיס עגבניות | בזיליקום ושמן 
זית, ויניגרט דבש | לימון ושמן זית,
רוטב לברביקיו | וינגרט אסייתי.

קוט דה בף באיטליז איוו

פישנזון
077-3410300

משלוחים

איוו
03-5344859

מצטרפים למועדון לקוחות 
שוק הנמל 

רק החברים נהנים ממבצעים מיוחדים 
והנחות! להצטרפות היכנסו לאתר השוק, 

ואפשר גם בפייסבוק!

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ
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הצטרפו לרשימת 
התפוצה שלנו

ותקבלו עדכון שבועי 
ועונתי על מציגי השוק:

מה חדש לעונה, מה יוצא 
ומי המציגים החדשים

http://shukhanamal.co.il/?page_id=457
http://shukhanamal.co.il/?page_id=376
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2913
http://www.slowfood.it/
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal/app_241034479346999

