
מתי ואיפה
ב'-ה' 09:00-21:00
יום ו' 07:00-17:00

שבת 09:00-20:00 
האנגר 12, נמל תל אביב

שוק הנמל יעבור לשעון חורף ב-24/9

מה בעונה

ספטמבר
במיה,  אפרסק,  אבטיח, 

גויאבה, דלעת, חבוש, חציל, 

מלון, מלפפון, מנגו, נקטרינה, 

סברס, עגבניה, ענבים, פלפל,  

פסיפלורה, פפאיה, צנון, קישוא, 

רימון, תאנה,  תמר, תפוח עץ

האנגר 12, נמל תל אביב

‰¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘

שנה טובה וגמר חתימה טובה מכולנו בשוק הנמל

מועדון לקוחות השוק
רק החברים נהנים ממבצעים 

מיוחדים בחודש ספטמבר 
להצטרפות היכנסו לאתר השוק

ואפשר גם בפייסבוק!

שוק הנמל יהיה פתוח בערב ראש השנה!

יום ראשון 16.9.12, בשעות  07:00-15:00
החנות של לחמים תהיה פתוחה החל מ-07:00 בבוקר

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ

יין בנמל, דלישס דלי בר
שרי הרינג ופיורי פסטה בר

בריזה של קיץ בערב של
אוכל משובח
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http://shukhanamal.co.il/?p=2976


„ÂÚÂ ˘·„ ¨ÁÂÙ˙
כמו בכל שנה הדוכן של  עמיאל פירות 
יער מציע מגוון רחב של זני תפוחים 
לצד דבש המופק מפרחי אוכמניות, 

פטל, אשל ואקליפטוס.

בדוכן של אפרסמור תמצאו רימונים, 
תאנים ותפוחי עץ לצד מנגו ענק בטעם 
של פעם. הזן אוסטרלי והשיווק בלעדי 

(8  ₪ ל-ק"ג). 

הירוק תמצאו  בחנות האורגנית של 
תפוחים ורימונים אורגניים וגם צנצנות 
½ / 1 ק"ג דבש זני של האמנונים ממושב 

נטעים (40/60 ₪).

צמאים? מיץ רימונים (15 ₪), מיץ אבטיח 
(10 ₪) ומיץ תפוח עץ (10 ₪) מחכה לכם  

בדוכן המיצים.

צנצנת דבש כליל מפרחי בר בגליל 
(500 גרם) של לחמים ב-59 ₪.

שורש חזרת טרי בדוכן של פורטבלו

‰˜Â˙Ó ‰˘
הקולה מציע  מחפשים קינוח לחג? 
קינוחי מלבי, קרם בווריה או פנה קוטה 
(כולם חלביים) במארזים אישיים ( בין 

8-10 ₪) ויש גם מבצע של 1+4 מתנה!

אורי רבינוביץ':  ענבי טלי בדוכן של 
סייבל (ללא גרעינים) וסופריור אדום 
(ללא גרעינים). 1 ב-15 ₪,  2 ב-25 ₪. 

בבקה דבש בחושה עם פלחי תפוחים 
צלויים, אגוזי פקאן, לוז, דבש וקינמון 
(65 ₪), עוגת דבש סבתא משובצת 
קוביות תפוחים (44 ₪), שטרודל תפוחי 
עץ קלאסי, דובשניות שקדים ועוד 
המון מאפים חגיגיים, כמו שרק לחמים 

יודעים לאפות. 

‚ÁÏ ˙Â˙Ó
יין בנמל ופרימו החל  אריזות שי של 
מ-79 ₪. החל מסוף חודש אוגוסט ועד 
החג - יפעל בשוק האיכרים (יום ו') דוכן 
מארזי חג ובמהלך השבוע ניתן יהיה 
לרכוש/להזמין את המארזים בחנויות 

של יין בנמל ופרימו. 

אנשי הזית כולל שמני  מארזי שי של 
רטבים  ממרחים,  זיתים,  זניים,  זית 

וקונפיטורות תוצרת בית.

ארקוסטיל מציעים מארזי שי חגיגיים 
בהתאמה אישית (לקבוצות וועדים- 
מחירים מיוחדים) ויש גם סט כלי בישול 
לאינדוקציה הכולל 3 סירים בציפוי 
נון-סטיק + מכסה ( ½ 5, 3, 1.6 ליטר) 

ומחבת 24 ס�מ (450 ₪  538 ₪)

מרציפן  דבש  עם  יצאו  בלחמים  
במהדורת חג מיוחדת עשוי דבש טהור 
ומרציפן לובקה משובח (49 ₪) וישנה גם 
חלה חגיגית, קלועה בעיגול ומקושטת 
בדגנים וזרעים, אפויה סביב כלי חרס 
בעבודת יד (59 ₪) באריזה מהודרת.  

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

חמישי אחה"צ 17:00-23:00 

רעננה  | רחבת בית יד לבנים, רחוב אחוזה 148
 כל יום שישי  08:00-14:00
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 1  +  2 פרימו במבצע לשנה החדשה: 
מתנה על ארטישוקים בתיבול לימון 
ופלפל, עגבניות מיובשות, ופלפלים 
  ponti קלויים - הכל ללא שמן ומתוצרת

האיטלקית.

אנשי הזית: צנצנת  מבצע זיתים של 
זיתים במשקל ½ ק"ג 20 ₪ 25 ₪.

עונת הבטטות החלה ובדוכן של אורי 
רבינוביץ' תוכלו לרכוש מארז בייבי 
בטטה במחיר מצוין: 1 ק"ג ב-15 ₪,       

2 ק"ג ב-25 ₪. 

קופסה גדולה של  בזיתינים:  מבצע 
כל סוגי הזיתים ב-22 ₪, 2 קופסאות 

גדולות רק - 40 ₪.

מבצע חג בדוכן של אורן ודורון פנחס: 
צרור פטרוזיליה, כוסברה, שמיר ונענע 
רק 3 ₪, 4 ב-10 ₪. מארזי חסה, תרד, 
עלי בייבי, רוקט וחסה משי ב- 10 ₪, 

או 2 ב- 15 ₪.

  

øÌ˙Ú„È‰
לקראת השנה החדשה טאפאס בשוק 
(בהדרגה) ומרעננים את  מתחדשים 
הסליידרים  כמו  מנות  עם  התפריט 
(44 ₪), תמנון ופסטה שחורה (44 ₪),  
ומעורב חלקי פנים של טלה ( מוגש עם 
פיתה ,אריסה, יוגורט וסחוג בתוצרת 

עצמית. 42 ₪). 

אם גם אתם אוהבים את החמוצים של 
(ומי לא?), תשמחו לדעת  איתן סגל 
שיש גם דף פייסבוק עם כל החדשות, 

העדכונים והמבצעים האחרונים.
 חפשו בפייסבוק: בכפר-של-איתן-סגל

בחודש שעבר 'עכבר העיר' בחר את 
ההמבורגר המעושן של דלישס (38 ₪) 
כאחד מחמשת ההמבורגרים הטובים 
עשוי  גרם)    220) ההמבורגר  בעיר. 
מתערובת של נתח אנטריקוט ומעט 
שומן אווז שעושנו במקום. "הלחמניה 
הפוקוס  את  גונבת  ולא  יחסית  דקה 
מהבשר, ויחד עם ירקות שוק טריים 
הטובים  ההמבורגרים  באחד  מדובר 

בעיר". לא נגענו.

˘„Á
מגוון מוצרים חדשים בחנות של אנשי 
הזית כולל קונפיטורות חדשות מתוצרת 
בית (שזיף צהוב, שזיף אדום, דובדבן 
לבן, דובדבן אדום, משמש ונקטרינה,  
20 ₪) ורוטב בטעם צ'ילי קרמל (370 
מ"ל ב-  20 ₪), לבשרים, סלטים ובכלל.

דוכן חדש של מוצרים ללא גלוטן מבית 
הקולה בכל יום שישי בשוק האיכרים! 
כל המוצרים מאושרים לחולי צליאק ע�י 
איל ומכון אברמסון שמעביר סדנאות 

לגמילה מגלוטן.

ארטישוק ירושלמי ראשון לעונה בדוכן 
פורטבלו לצד כל הירוקים, עלי  של 

המיקרו, הנבטים והנבטוטוטים.

מעתה אפשר לרכוש בלה פרומאז'רי 
חמאת עזים מצויינת במשקל (7.5 ₪ 
ל-100 גרם) תוצרת קיבוץ שמרת וגם 
שמנת מתוקה וקינוח פנה קוטה שעשו 

את כל הדרך מאיטליה (14 ₪).  

‚ÁÏ „ÁÂÈÓ
·ÊÏ ‡ÏÂ ˘‡¯Ï ‰È‰˘

שרי הרינג בטייק  שמאלץ הרינג של 
אווי, מנוקה בקפדנות מעצמות, פרוס 
לנתחים בתוספת בצל, שמן ותבלינים 
(160 גרם ב-25 ₪ או 320 גרם ב-42 ₪), 
סלמון מעושן (100 גרם ב-25 ₪), צנצנת 
שפרוטים (23 ₪) ואיקרה לבנה (20 ₪).

פישנזון  מכינים גפילטעפיש בבית? 
מקבלים הזמנות (מומלץ מראש) של 
דגי קרפיון שלמים, פרוסים או טחונים, 

סלמון, טונה, לוקוס ושאר דגי ים. 
077-3410300

טונה וסלמון כבושים בשמן זית מתוצרת 
 Costa Vasta בלה פרומאז'רי ב-32 ₪.

¯˘·
חוסכים זמן ועבודה לקראת ארוחת 
החג עם נתח הוט פסטרמי נפלא של 
דלישס, שלם או פרוס, לפי משקל (19 
₪ ל-100 גרם, לקוחות מועדון השוק: 

14 ₪ ל-100 גרם).

איוו תוכלו  במעדניית הבשרים של 
להצטייד במטב נתחי הבשר, משוקי 
טלה (עם/ בלי העצם), נתחי סינטה 
(לרוסטביף), כתר צלעות טלה ושדרת 

צלעות עגלה.

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

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

הרצליה  |  א.ת. הרצליה פיתוח
החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-20:00

https://www.facebook.com/pages/%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%A1%D7%92%D7%9C/212916608749032
http://www.farmersmarket.co.il/bloge/
https://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457
http://pinterest.com/sandrine/tote-bag/

