
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

אוגוסט
אבטיח, אפרסק, במיה, דובדבן, 
מלון,  ליצ'י,  חציל,  דלעת, 
מלפפון, מנגו, נקטרינה, סברס, 
עגבניה, ענבים, פטל, פלפל,  
פסיפלורה, פפאיה, קישוא, 
שעועית  שזיף,  קרמבולה, 
תמר תירס,   תאנה,  ירוקה, 

האנגר 12, נמל תל אביב
‰¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘

יוסי  יום שני 06.08: צ'ייניט פראמפט וסודאפורן טימרוג יתארחו אצל 
שטרית, שף הקיטשן מרקט,  להכנת ארוחה תאילנדית מסורתית.

יום שלישי 07.08: צ'ייניט פראמפט וסודאפורן טימרוג יתארחו  בפיורי 
פסטה בר  ודלישס ויכינו מגוון מנות תאילנדיות וידגימו פיסול בפירות. 

*צ'ייניט פראמפט וסודאפורן טימרוג מכשירות מזה 30 שנה את השפים הצעירים של 
תאילנד ומשמשות שגרירות של המטבח התאילנדי בארועים ופסטיבלים ברחבי העולם. 
השתיים פרסמו ספרי בישול תאילנדי וטמרוג מופיעה באופן קבוע בתכניות בישול 

בטלוויזיה התאילנדית.

חדש במעדניית איוו!
שירות משלוחים חינם* בגוש 
דן בכל שעות היום: מתקשרים, 
בוחרים את המוצרים ומתזמנים 

את המשלוח לכל שעה שנוח. 
מפת אזורי משלוח וכל הפרטים 

בדף של איוו באתר השוק.
להזמנות 03-5344859.

* המשלוח חינם בקנייה מעל הסכום המצוין 
במפת אזורי המשלוח.

הכניסה חופשית! 

אירוע הפתיחה בשבת, ה-4 באוגוסט,
בשעה 18:00 ברחבת השוק הדרומית

מדי יום 18:00-23:00
(פרט ליום ו')

וגם הופעות ג'אז ובלוזוגם הופעות ג'אז ובלוז

יין בנמל, דלישס דלי בר
שרי הרינג ופיורי פסטה בר

בריזה של קיץ בערב של
אוכל משובח

מועדון לקוחות
שוק הנמל

רק החברים נהנים ממבצעים 
מיוחדים בחודש אוגוסט
להצטרפות היכנסו לאתר השוק

ואפשר גם בפייסבוק!

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ

החבר ה-1900 בעמוד הפייסבוק שלנו
 יקבל ארוחה מתנה בדלישס!

החבר ה-2000 יקבל
ארוחה מתנה בקיטצ'ן מרקט! 

 ÔÂ„ÚÂÓÏ ÌÈÓ˘¯˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ≤∞∞ ÔÈ·
˜ÏÂÁ˙ ˜Â·ÒÈÈÙ· ÌÈ¯·Á‰

°Ë˜¯Ó ÔßˆÈ˜· ÌÈÁ ˙Á‡ ˙È‚ÂÊ ‰ÁÂ¯‡

http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.facebook.com/shuk.hanamal/app_241034479346999
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2751
http://shukhanamal.co.il/?p=2770
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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 !!! 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

ראש העין  |  במסגרת אירועי הקיץ
רח' מנחם בגין, טיילת צלילי המוזיקה, ראש העין

חמישי אחה"צ 17:00-23:00

הירוק תמצאו מנגו מאיה ננסי  אצל 
(ניתן לאכול גם את הקליפה!), אגסים 
אורגניים מקיבוץ צובה, תירס חלבי 
בישול),  ללא  (טעים  מתוק  אורגני 
שעועית תאילנדית ארוכה (10 ₪ לצרור 
400 גרם), פפאיה ירוקה (15 ₪ לסלט 

סום טאם) ופלפל חריף תאילנדי.

בוטנים קלויים אצל הקולה.

בדוכן של אפרסמור תמצאו צ'ילי חריף, 
חציל,לי'צי,אננס ומנגו.

בפורטבלו תמצאו ליים, מיקרו בזיל,  
ג'ינג'ר, תירס, מגוון פטריות, ראשי 
פאקצ�וי - חסה תאילנדית להקפצה 
שעועית  מנגולד,  מזכירה  שקצת 
תאילנדית ותרד תאילנדי, למון גראס 

 וקפאו (בזיל תאילנדי).
לשבוע  מיוחד  במבצע  ארקוסטיל 
תאילנד עם 30%-10% הנחה על מבחר 

ווקים.

דגים ופירות ים אצל פישנזון.

איתן סגל מציע 10% הנחה על פטריות 
שיטאקי ופטריות יער כבושות (המבצע 
עד גמר המלאי).ובנוסף, על כל 2 צנצנות 
חמוצים מכל המגוון (למעט הפטריות) 
טרי  טעם  מלפפון  מקבלים במתנה 

במתנה!

כוסברה ועגבניות שרי של אורן ודורון 
פנחס.

 ₪ 20 2 ב   /  ₪ 12 קרטיב פירות ב- 
בדוכנים של פיורי ואלונה.

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

הרצליה  |  א.ת. הרצליה פיתוח
החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-21:00

תאילנד בדוכני השוק - מידי יום 18:00-23:00 (פרט ליום ו):

אירוע הפתיחה
בשבת, ה-4 באוגוסט,

בשעה 18:00
ברחבת השוק הדרומית

הכניסה חופשית! 

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

