
פרטים נוספים באתר שוק הנמל

מתי ואיפה
שוק הנמל עבר לשעון קיץ

האנגר 12, נמל תל אביבשבת 09:00-20:00 יום ו' 07:00-17:00ב'-ה' 09:00-21:00

מה בעונה

יולי
אפרסק,  אננס,  אבטיח, 
במיה, דובדבן, דלעת, חציל, 
ליצ'י, מלון, מלפפון, מנגו, 
סברס,  נקטרינה,  משמש, 
ענבים,  גפן,  עלי  עגבניה, 
פסיפלורה,  פלפל,  פטל, 
פפאיה, קישוא, קרמבולה, 
תמר. תירס,  תאנה,  שזיף, 

האנגר 12, נמל תל אביב
שוק האיכרים המקורה

וגם הופעות ג'אז ובלוז

מועדון לקוחות
שוק הנמל

רק החברים נהנים ממבצעים 
מיוחדים בחודש יולי

להצטרפות היכנסו לאתר השוק
ואפשר גם בפייסבוק!

חפשו את המדבקה

על הדוכנים

בין 200 הראשונים שנרשמים למועדון 
החברים בפייסבוק תחולק

ארוחה זוגית אחת חינם בקיצ'ן מרקט!

לקראת הקיץ

ולכבוד האולימפיאדה,

שוק הנמל מזמין אתכם לעשות

ולהרכיב מגש של דברים טובים

ממיטב החנויות והדוכנים

עם כל מה שמתחשק.

ואפשר גם לאסוף דברים שאוהבים 

ובפיורי יהפכו אותם

למנת פסטה מהחלומות.

פיקניק בשוקפיקניק בשוקפיקניק בשוק

http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/?cat=592
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2751
http://www.facebook.com/shuk.hanamal/app_241034479346999


הזמנות וקניות
חדש!

פרימו נפתח סניף נוסף,  למעדניית 
באינטרנט! להתחיל בקניות אונליין 
החדש:  לאתר  היכנסו  ועכשיו  כאן 

www.primodeli.co.il

הקץ לעמידה בתור. הידעתם שמאפיית 
לחמים מקבלת הזמנות טלפוניות? הכי 
פשוט בעולם: מחייגים 052-8858589, 
את  לאסוף  ובאים  מראש  מזמינים 

ההזמנה. הידד היעילות! 

פישנזון מציעים סרטני 'טורטו' נהדרים 
וגדולים )עד 600 גרם ליחידה(, בהזמנה 

בלבד.
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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

קיץ
צמד טארטים בצבעי קיץ בדוכן לחמים:
טארט פירות על קרם פטיסייה ושקדים 
)59 ₪( וטארט חטאים מתוקים עם 
פירות יער על בסיס שוקולד וטראפלס 

.)₪ 65(

אורי  של  הצבעונים   האבטיחים 
רבינוביץ' חזרו לשוק )אבטיח אישי 
אחד ב- 15 ₪, 2 ב- 25 ₪, אבטיח צהוב/ 
כתום 20 ₪ ליחידה( לצד ענבי טלי 

נפלאים.

מפצחים פיצוחים? הקולה הוא הכתובת 
גרם פיסטוקים רק    200 שלכם  עם 
12 ₪ 16 ₪ ומגוון גרעינים מכל הסוגים: 
אבטיח, מלון, דלעת, חמניה, קבוקים, 
פול, מנצ'ס, שקדים, אפונה ווסאבי 

וקשיו )בין 5-16 ₪ ל-200 גרם(.

מצננים את החום באלונה עם אבטיח 
ובולגרית או קרטיבים מפירות טריים 
ובפיורי עם גספאצ׳ו קר ופסטה קיצית 

עם בוטרגה.

בשר
בדלישס מומלץ להתפנק עם שקדי טלה 
בבאגט עם רוטב לימון וכוסברה )49 ₪( 
ועם מנת הדגל: כריך הוט פסטרמי מוגש 
עם איולי חרדל, חסה, עגבניה, מלפפון 
חמוץ, בצל ונתחי קורנביף חם )44 ₪(.

צלעות טלה נקיות של איוו רק 25.9 ₪/ 
100 גרם.

השרקוטרי של לבקוביץ' במבצע מטריף!
15:00-18:00 השעות  בין  שבת  כל 
50% הנחה על רוב המוצרים. את הפטה 
של כבד עוף עם פטריות כמהין )26 

₪/100 גרם( כבר ניסיתם?

חדש!
סיליקון  טבעות  בארקוסטיל:  חדש 
בצורות  )לב, כוכב, מיקי מאוס( להכנת 
זכוכית  וכוסות  ופנקייק׳ס  ביצים 

איטלקית בשלל צבעים ודוגמאות.

תפוז-  ויניגרט  הזית:  באנשי  חדש 
 ₪  30( אגוזים  וויניגרט  פסיפלורה 
בקבוק  250 מ"ל( ויש גם ממרחים חדשים 
של פלפלים מתוקים, צ'ימיצ'ורי וקציפת 

זוקיני )1 ב-20 ₪, 2 ב-50 ₪(.

לקנות  אפשר  מהחודש  החל  חדש! 
בפיורי דפי לזניה טריים.

פירות
הירוק  אצל  לקיץ  מדהימים  פירות 
החל משזיף מטלי מתוק, תאנים, תותי 
עץ במגוון צבעים, קנה סוכר, אגוזי 
ועד לנשירים:  ירוק  מקדמיה ושקד 
משמש, אפרסק, נקטרינה ותפוחי עץ. 

ה כ ל אורגני וכמובן מדהים.

עמי ברקוביץ' חוגג עם כל פירות היער: 
בקנייה של 2 מוצרים ומעלה מקבלים 
הנחה של 20% !!! בשוק האיכרים של יום 
שישי תוכלו למצוא גם את המשמשים, 
האפרסקים  הנקטרינות,  האגסים, 

והתפוחים שלו.

רק בדוכן של אפרסמור: מנגו ראשונים 
20 זנים  לעונה, ליצ'י עסיסיים ועד 

שונים של תאנים! 

חו"ל
שקדים  מרציפן  דניים:  פטיפורים 
ומרציפן עם ריבת הבית בדוכן לחמים.

במעדניית איוו יש מגוון רטבים מכל 
העולם כדי לשמח את הבשר שלכם: 
מיונז הולנדי, סרירצ'ה תאילנדי, צ'אטני 

הודי וברביקיו אמריקאי, למשל.

דג שד הים )מהולנד(, עסיסי ובשרני, 
אצל פישנזון.

 bormioli מבחר גביעי זכוכית איטלקית
לגלידה/ליפתן ב-10 ₪ בלבד!  )המבצע 
עד גמר המלאי( בחנות של ארקוסטיל.

חמוצים וירוקים 
במבצע

מדי יום שבת מבצעים והנחות ענק 
בדוכן הירוקים של אורן ודורון פנחס. 
ממשיך גם המבצע המשגע של 4 עשבי 
תיבול ב-10 ₪ )כולל נענע, פטרוזיליה, 
כוסברה ושמיר( ויש גם עגבניות שרי 

בשלל צבעים ומגון זנים.

צנוניות כבושות, ורדרדות וקראנצ'יות, 
רק אצל איתן סגל:

צנצנת 400 גרם- 17 ₪, 2 צנצנות רק 
32 ₪ + חבילת מלפפוני טעם במתנה!

צנצנת 750 גרם- 27 ₪, 2 צנצנות רק 
50 ₪ + חבילת מלפפוני טעם במתנה!

פרוסות קולורבי מוחמץ עם נגיעות 
 ₪  16 קטנה  קופסא  בזיתינים.  סלק 

וקופסא בגודל כפול רק 22 ₪!

ראשי  מצאנו  פורטבלו  של  בדוכן 
מתקתקה  אירופאית  חסה  סלנובה, 
במרקם קטיפתי )מארז אחד ב-10 ₪, 
2 ב-18 ₪( וגם ברוקומיני: גבעול של 
אספרגוס ותפרחת של ברוקולי )מארז 

אחד 16 ₪, 2 ב-30 ₪(.

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

