
מועדון החברים של שוק הנמל
הצטרפו בחינם למועדון החברים שלנו דרך האתר
www.shukhanamal.co.il או בעמוד הפייסבוק

”שוק הנמל“ ותהנו ממגוון הטבות, מבצעים ועדכונים חודשיים!
www.shukhanamal.co.il
info@shukhanamal.co.il

shukhanamaltlv | אינסטגרם

שוק האיכרים נמנה על
רשת שוקי האיכרים של
הארגון הבינלאומי סלאו

פוד ופועל על פי עקרונותיו

שוקי האיכרים
תל אביב | האנגר 12, שוק הנמל | ו'- 07:00-17:00 

רעות | מרכז מסחרי לב רעות | רחבה מרכזית | ו'- 09:00-15:00 
שהם | מרכז שהם | ו'- 08:00-14:00

גבעתיים | קניון גבעתיים | רחבת הכניסה הראשית | ו'- 08:00-15:00

20
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לי 
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10:00-11:30 | 8.7.16 

סדנת השף של
תום פרנץ בשוק 

האיכרים בגבעתיים
לאור ההצלחה והביקוש הרב, הזמנו 
את המאסטר שף תום פרנץ לסדנא  

קולינרית ברחבת שוק האיכרים 
בגבעתיים. הסדנא תחל בהיכרות 

עם חומרי הגלם הייחודיים של שוק 
האיכרים, לאחר מכן הכנת המנות 

וטעימתן ובסיומה יחולקו מתכונים 
מודפסים. על מנת לשריין מקומות 

ישיבה, נא להירשם במייל:
Info@shukhanamal.co.il

או על בסיס מקום פנוי

אירוע
החודש!

הטבה בלעדית לחברי מועדון 'שוק הנמל'
אנחנו שמחים להעניק לחברי המועדון של שוק הנמל אפשרות לקבלת  כרטיס 

חברות במועדון היוקרתי של רשת החנויות 'ארקוסטיל קיטצ'ן'- ללא כל חיוב בשנת 
החברות הראשונה. 

 "Cooking club" מועדון הלקוחות של רשת החנויות "ארקוסטיל קיטצ'ן" הנקרא
מעניק לחברים בו שלל הטבות והנחות בלעדיות וייחודיות. הטבות אלו יינתנו לחברי 

מועדון 'שוק הנמל' כבר מהקניה הראשונה

)תוקף מימוש ההטבה הייחודית עד לתאריך 31/12/16 *בכפוף לתקנון, ט.ל.ח(

שעות פעילות השוק
א' מתכונת מצומצמת
ב'-ה' 09:00-20:00
שישי 07:00-17:00
שבת 08:00-20:00

מה בעונה?
אננס, אפרסק, פסיפלורה, שזיף, משמש, תאנה, ליצ‘י, ענבים, מלון, אבטיח, פטל, דומדמניות, דובדבן, תמר, מנגו, 

סברס, קרמבולה, פפאיה, בננה, תירס, דלעת, מלפפון, עגבניה, במיה, קישוא, חציל, עלי גפן, עגבניות שרי.

בית לקולינריה ישראלית

להלן פירוט ההטבות:
10% הנחה בכל קנייה - על כלל המוצרים בחנות

)כולל כפל מבצעים והנחות(.

30% הנחה מתנת יומולדת - בחודש יום ההולדת של החבר, 
יתאפשר לו לבצע קנייה ובה יוכל לקבל באופן חד פעמי הנחה 

גורפת של 30% על כל הקנייה.

הטבה חודשית בלעדית - מועדון הלקוחות מציג בכל חודש 
הטבה מיוחדת ובלעדית לחברי המועדון.

בנוסף, לכל הטבה חודשית כזו מצטרף מתכון מיוחד היישר 
מהמטבחים של השפים הטובים ביותר מהמסעדות המובילות 

בישראל.

טיפים ורעיונות – מגוון רעיונות וטיפים לשיפור חווית הבישול 
יפורסמו בלעדית לחברי המועדון.



קיטשן מרקט
אנו שמחים להזמין אתכם לצאת 

למסע קולינרי, להיפתח לעולם של 
טעמים וארומות. ארוחת הטעימות 

של קיטשן מרקט מספרת על 
חומרי גלם מרגשים, טכניקות 

בישול מסורתיות ומודרניות מבית 
היוצר של השף יוסי שטרית.

 לפרטים ובירורים - 035446669
280 ש"ח לסועד | יש להזמין מקום 

מראש | הארוחה תקפה רק לערב

קפה דיאמה
אפוגאטו- גלידת וניל משובחת עם  

שוט שלאספרסו איכותי בכוס:
אח גדול- 18 ש"ח, אח קטן- 14 ש"ח

פסטה בנמל
מציעים ארוחת ערב משפחתית ליד הים עם מנות 

מיוחדות לילדים- פסטה עם רוטב עגבניות/שמנת/
פסטו- 30 ש"ח וכוס יין להורים 12- ש"ח

בן צבי
פרחים מהחקלאי

דוכן הפרחים האהוב של 'בן צבי' 
מגיע החל מהחודש גם בימי חמישי 

לרחבה החיצונית של שוק הנמל! 
מי שרוצה פרחים לשבת ולא 

רוצה לעמוד בתורים העמוסים 
ביום שישי בשוק האיכרים, מוזמן 
להגיע ביום חמישי החל מ-11:00, 

ועכשיו אפשר גם במשלוח עד 
הבית )ברחבי ת"א בלבד(,

להזמנת משלוח, תום: 0542277257

יין בנמל
מבצע על וויסקי מאנקי שולדר- 

וויסקי חלק, קרמי ורך, ניתן 
להגשה נקי או כבסיס לקוקטיילי 

וויסקי נהדרים.
10% הנחה בקניית 2 בקבוקים, 
15% הנחה בקניית 3 בקבוקים, 

המבצע תקף לכל חודש יולי

פורטבלו
עכשיו בפורטבלו חומרי גלם 

עונתיים ויחודיים: לוביה סגולה, 
לוביה מנומרת, לוביה תאילנדית, 

תירס לבן ומתוק בטרוף, אמפלייה 
)מלון מר(, פיצ'נגה, קישוא עיראקי, 
פלנטיין, במיה הודית כהה / בהירה, 

דלעת פרובנס, חציל יפני / לבן /
מנומר / איטלקי. 
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בית לקולינריה ישראלית

הקולה
חנות 'הקולה' עברה שיפוץ, 

הרחבנו את החנות  והגדלנו את 
היצע המוצרים וכעת, מלבד 

זיתים, תבלינים, חלבות, פירות 
יבשים ופיצוחים תוכלו למצוא 

גם- מוצרים מהמטבח האסייתי, 
טורטיות, קמחים, תבלינים ואגוזים 

הנטחנים במקום, קטניות, ממרחים, 
קונפיטורות ושלל מוצרים יחודיים. 

10%-5% הנחה קבועים
לחברי המועדון ניתנים בחנויות:


