
האנגר 12, נמל תל אביב
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מצטרפים למועדון לקוחות
שוק הנמל ונהנים

ממבצעים מיוחדים והנחות!
להצטרפות היכנסו

לאתר השוק או לפייסבוק!

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

ותקבלו עדכון שבועי ועונתי על השוק:
מה חדש לעונה, מה יוצא

ומי המציגים החדשים

תל אביב
נמל תל אביב

שישי בוקר 07:00-15:00

הרצליה
א. התעשייה, החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-20:00

דצמבר
אבוקדו, אגס, אנדיב, אספרגוס, 
אפונה, אפרסמון, ארטישוק, 
ארטישוק ירושלמי, אשכולית, 
בטטה, בננה, ברוקולי, גזר, 
דלעת, חסה, כרישה, לימון, 
מנגולד, מנדרינה, סלק, סלרי, 
פומלה, פטריות, צנון, קולרבי, 
קיווי,  קלמנטינה, שומר, תפוז, 

תפוח עץ, תרד.

מה בעונה

שוק הנמל עבר לשעון חורף
האנגר 12, נמל תל אביבשבת 08:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00א'-ה' 09:00-20:00

הצטרפתם למועדון

הלקוחות שלנו?

לוחצים לייק לעמוד

הפייסבוק של שוק הנמל

ומתעדכנים במבצע השבועי 

מתי ואיפה

לא לפספס!
חגיגה אמיתית לחובבי שמן 
זית עם ראשון המסיק: שמן 

בתולי, לא מסונן, בעל טעמים 
עוצמתיים, ארומות פירותיות 

ועשבוניות מודגשת.
שמן קורונייקי, נבאלי וסורי 

רק בחנות השמן של אנשי הזית.

שורש כורכום טרי בדוכן פורטבלו.

שורש מניהוט קסאווה
(שורש טפיוקה)

בדוכן של אורן ודורון פנחס

סבוליטו - בצל ספרדי טרי 
ממושב פארן רק בדוכן
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במהלך החורף מצטרף לסלטים שלנו 
גם מרק חם, כל יום, כל היום

(אנחנו פתוחים כל ערב עד 20:00).

חורף חם!
שבת שלום!

את השבת מתחילים עם הבורקס 
של אתי (בעבודת יד ועל

בסיס חמאה).
מדי שבת, החל מ- 9:00 בבוקר

החל מהחודש חגיגת פלפלים
ועגבניות בדוכן שלנו:

פלפלוני פדרון, פלפלים מתוקים 
וחריפים וכ-15 זני עגבניות: שרי,

ביף סטייק, רפ (ירוקות), לב השור

יח' 10- ₪, יח'- 25 ₪
על כל המוצרים בסדרת ניצני הבריאות 

מארז פאק צ׳וי 
1 יח' - 15 ₪, 2  יח' - 25 ₪

מתנה מושלמת למארחים
בקריסמס/ סילווסטר: 

סט לפריסת בשר במזוודה מהודרת 
מסדרת ״פרופשיונאל״ רק 150 ₪

נוסח איטליה!
פאנפורטה, טורטה די סיינה

משפחתית או בגודל אישי
במבחר טעמים: תאנים ואגוזים,

תמרים ושקדים, מרגריטה

מגוון רטבים / ויניגרטים ללא חומרים 
משמרים: רוטב עגבניות ועשבי תיבול 

לפסטה, רוטב תאילנדי להקפצה, 
ויניגרט דבש ושמן זית, ויניגרט בלסמי 

ושמן זית לסלט.
 1 יח' - 28 ₪ / 2 יח' - 40 ₪

בשר עגל חלב מעושן
30 ₪/ 100 גרם

10% הנחה על קניית ק"ג שני של מולים.
בכדי ליהנות מדגי דובר סול, טורבוט 
או לובסטרים בסופ"ש, מומלץ לבצע 
הזמנתכם עד יום שני (לאיסוף ביום 
חמישי). להזמנות:  077-3410300 

החלה העונה בערבה!

מבצע!

מבצע:

החורף כאן!

מבצע!

חדש!

מבצע!
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קריסמס!

ארץ ערבה ונגב

דוכן הירוקים
של האחים פנחס

נתחים מובחרים לבישול
קדירות וחמין:

זנב שור, לחי שור, אסאדו,
קישקע ממולא ביתי ואוסובוקו

חורף באיוו:

שפע של ירוקים, פירות הדר,
בני משפחת המצליבים, קולורבי,

שומר, צנוניות ועוד, והכל אורגני, כמובן!

12 & בלבד

על מארזים של: ארטישוק ירושלמי, 
פראסה, קסביה, פלפלוני טינקרבל 

מצוקים, חצילונים למילוי.

מארזי ההרינג הנהדר של שרי.
2 פילטים פרוסים לנתחים של:

הרינג הולנדי משובח - 42 &
הרינג כבוש בסלק,

הרינג כבוש בשמנת חמוצה - 45 &

במבחר טעמים:
ירקות קלויים ופטה, גבינות צאן, 

פטריות, בצל וכרישה
קיש אישי - 24 &

קיש בקוטר 24 ס"מ - 55 &

קישים נהדרים!

מבצע! לקחת הביתה!

גבינת בוראטה נפלאה
 מתוצרת איטליה ו/או ישראל.

מבחר גבינות חדשות, בשלות ושטופות: 
מונסטר, קממבר, אפואס, דליס דה 

בורגון, רבלושון ועוד.

טפנד זיתי קלמטה, עגבניות מיובשות 
ופלפלונים קלויים תוצרת סלוניקי,

יוון (16 ₪ / 250 גרם).

פישנזון
077-3410300

משלוחים

איוו
03-5344859

חדש!


