
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
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בית לקולינריה ישראלית

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

שעות פעילות בחגים
ערב יום השואה 4/5 עד 18:00

יום השואה 5/5 כרגיל
ערב יום הזכרון 10/5 עד 18:00

ערב יום עצמאות 11/5 עד 15:00
יום העצמאות 12/5 מתכונת מצומצמת

10:00-13:00 | 6.5.16

סדנת בישול 
חווייתית על

המטבח היווני
לרגל השקת ספרו החדש של המסעדן 
צביקי עשת "גרקו מטבח יווני" שיוצע 

למכירה בסניף ארקוסטיל בשוק 
הנמל, נקיים השקה חגיגית, במסגרתה 

נערוך סדנא חווייתית שתעסוק כל 
כולה במטבח היווני. השף של מסעדת 

'גרקו'- אליאב גולדנברג יציג וידגים 
מבחר מנות יווניות מתוך ספר הבישול 
החדש ויעניק טיפים ומידע על בישול 

בסגנון יווני. ביום ההשקה הספר יוצע 
למכירה בהנחה של 10%

160 & במקום 178 &

על מנת להיערך נבקשכם להירשם 
לסדנא במייל:

 Info@shukhanamal.co.il

אירוע
החודש!

עצמאות 

שמח!

מה יותר כיף מלאכול ארוחת בוקר לצד הים?
חדש ב'יהלומה בנמל':

ארוחות בוקר לא שגרתיות וטעימות במיוחד במשך כל ימות השבוע, החל מ-9:00

ארוחות בלילות מהכי טעים וטרי של היום.
חדש ב'פסטה בנמל':

ארוחות מוזמנות מראש ל 10-20 אנשים.
כל ערב החל מ -21:00 בהזמנה מראש בלבד!

מוזיקה טובה, אלכוהול חופשי והמון מנות טעימות
)תפריט קבוע וסגור מראש לכל הסועדים- הכל כלול במחיר(

לפרטים והזמנות, מיכל: 0547950473

חדש!

ב- 17/5 אנחנו פותחים את השוק אל תוך הלילה... 
מוזיקה, שתייה ואוכל לצד הים. בקרוב:



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

מה בעונה?
אבוקדו, אספרגוס, אפונה, בצל ירוק, גזר, ארטישוק, חסה, כרוב, כרובית, כרישה, מנגולד, סלק, סלרי,

פול ירוק, פטריות, צנון, קולורבי, קישוא, שום, שומר, שקד ירוק, תרד,  תפוח עץ, אננס, אגס, אפרסק, ענבים, מלון, 
פירות יער, תות, בננה, שסק, נקטרינות, קיווי, משמש, דובדבנים.

המלצת אטליז איוו
ליום העצמאות לעל האש מוצלח!

באטליז איוו תוכלו למצוא נתחים מצוינים לעל אש
ביום העצמאות: ניו יורק סטייק על העצם, טי-בון, פריים ריב, 

אנטריקוט של עגל, צלעות טלה והמבורגר עשוי סינטה ושייטל 
שנעשה במקום בעבודת יד. 

*מומלץ להזמין מראש

מומלץ!

ארקוסטיל
מעכשיו עושים מנגל בבית!

גריל על הגז במבצע לחברי מועדון 

ארקוסטיל קיטצן:

109 ₪ במקום 179 ₪

פורטבלו
מבצע ירוקים 2 ב 18 ₪:רוגולה, לבבות קיסר, חסה הולנדיה 

בזיליקום, חסה מסולסלת, חסה חמאה וריג'לה

מבצע 2 ב 18 ₪: עלי רוגולה, גרגר הנחלים, תרד תורכי ותרד 

ניוזילנדי | מבצע נוסף: עלי מיקרו 3 ב-25 ₪ 

הקולה
לכבוד יום העצמאות:

תבלינים לעל האש וסטייקים

2 ב-10 ₪ ליחידה במקום 2 ב-15

טחינת 'היונה' 2 יחידות של חצי קילו 

ב-29 ש"ח במקום 36 ₪ 

מלבי שמנת 4+1 מתנה

פרימו
במעדנייה של 'פרימו' תוכלו למצוא מגוון 

סלטים עבודת יד לעל האש מוצלח.

יין בנמל
בירה מלכה ישראלית ב-15 ₪ לבקבוק 

)בהירה, אדמונית,חיטה וכהה(

ק
שו

ה
ת 

שו
חד

בית לקולינריה ישראלית

'shukhanamaltlv'
חפשו אותנו בפייסבוק ”שוק הנמל“ 

ובאיסטגרם


