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

מתי ואיפה

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

מוזמנים לחפש אותנו באינסטגרם 
ולקבל עידכונים, פעילויות ותמונות

shukhanamaltlv

מעכשיו שוק הנמל גם ב-

יולי
מה בעונה

ס,  נ נ א  , ח י ט ב א  , ו ד ק ו ב א
אפרסק, במיה, דובדבן, דלעת, 
מלפפון,  מלון,  י,  ליצ‘ חציל, 
 , ה נ י ר ט ק נ ש,  מ ש מ ו,  ג נ מ
עגבניה, ענבים, פטל, פלפל, 
קישוא,  פפאיה,  פסיפלורה, 
שעועית  שזיף,  קרמבולה, 
תמר תירס,  תאנה,  ירוקה, 

שוק האיכרים 
של נמל תל אביב 

במיקום חדש 
בהרצליה פיתוח

במתחם ONE במגדלי 
אקרשטיין, אבא אבן 12

חמישי 12:00-20:00
במתכונת משופרת ורחבה

רעות
מרכז מסחרי לב רעות 

כל שישי בוקר
08:00-15:00

קניון MAX ערים
כל שישי בוקר

09:00-15:00

תל אביב
נמל תל אביב

כל שישי בוקר
07:00-15:00

שוק הנמל שמח לברך את
אנשי הזית על זכייתם

בשלוש מדליות בתחרות 
 TerraOlivo 2014
שנערכה בחודש יוני.

שמן זית מזן קורטינה זכה בשמן 
זית הישראלי הטוב ביותר מבין

מותגי הבוטיק. ובמדליית
Grand Prestige Gold
והקורנייקי זכה במדליית 

Prestige Gold

לא לפספס!
התחילה עונת האבטיחים

אבטיח צהוב מבחוץ ואדום מבפנים 
או אבטיח ירוק מבחוץ וצהוב

מבפנים בדוכן של אורי רבינוביץ׳

מנגו אורגני ופקוס כמו מלפפון
רק עם טעם

להשיג בדוכן של הירוק

http://iconosquare.com/tag/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C


שפריצוזו אפריטיבו
ב- 45  35 ₪

מבצע!

מבצע!

לחם שלישי ב-11 ₪
בכל הימים ובכל שעות היום

הזול מביניהם

בייבי ביף
עשוי מבשר בקר

קנה 300 גרם
קבל 100 גרם מתנה

מבצע!

כוס קרה ב-15 ₪ 

קראף איטלקי מנוקד
50% הנחה

10% הנחה
בהזמנת מנת פסטה במסעדה

לשבת או לקחת
בקניית פסטה טרייה הביתה

הנחה!

אבטיח אורגני
 ב-4  3 ₪ לקילו

מבצע!

הצטרפתם למועדון

הלקוחות שלנו?

לוחצים לייק לעמוד

הפייסבוק של שוק הנמל

ומתעדכנים במבצע השבועי 

הנחות ומבצעים בלעדיים
לחודש יולי

לחברי מועדון שוק הנמל

הנחה!

7% הנחה 
לחברי מועדון שוק הנמל

מבצע!

מבצע!

צ‘דר אנגלי חמשת המחוזות
ב-20  15 ₪ ל-100 גרם

https://www.facebook.com/shuk.hanamal

