
האנגר 12, נמל תל אביב
‰¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘

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

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

מוזמנים לחפש אותנו באינסטגרם 
ולקבל עידכונים, פעילויות ותמונות

shukhanamaltlv

מעכשיו שוק הנמל גם ב-

תפוחי אדמה מזן נשיקה 
שנקטפו היישר מהאדמה, 

סלקים צבעוניים
בייבי של אמא אדמה -

תפוח אדמה מזן מובחר למיקרו 
ובייבי ארטישוק להשיג בדוכן 

של אורי רבינוביץ׳.

דוכן חדש של גלידה
נפתח בשוק קרמה פרסקה 

הוא בר גלידרייה המציע 
גלידה איכותית טרייה בשיטה 

ייחודית לעיני הלקוחות.
קרמה פרסקה מציעה מגוון 

טעמי גלידה מבסיסים שונים 
חלב, יוגורט, טבעוני וסורבה 

אשר מיוצרים מחומרים 
טבעיים ואיכותיים ביותר. 
בנוסף תוכלו למצוא מגוון 

קינוחים מרהיבים אותם ניתן 
לאכול במקום או לקחת הביתה 

לחוויית אירוח מושלמת.

החלה עונת האפרסקים ניתן 
להשיג בדוכן של

האחים לוי.

לא לפספס!

אפריל

מה בעונה

אבוקדו, אננס, אפונה, אספרגוס, 
בננה,  , ק ו ש י ט ר א אפרסק, 
כרוב,  חסה,  גזר,  ירוק,  בצל 
כרובית, כרישה, מנגולד, סלק, 
סלרי, פול ירוק, פטריות, צנון, 
שומר,  שום,  קישוא,  קולרבי, 
שסק, שקד ירוק, תות, תמר, תרד

 ˙ÂÎ˙Ó· ÏÓ‰ ˜Â˘
‚Á‰ ˙‡¯˜Ï ˙„ÁÂÈÓ

יום ראשון 13.4.2014
השוק פתוח 09:00-20:00

ערב החג, יום שני 14.4.2014
השוק במתכונת שישי

07:00-17:00

חג, יום שלישי 15.4.2014
השוק במתכונת שבת

08:00-19:00
פרטים נוספים באתר השוק

ודף הפייסבוק שלנו

·È·‡ ‚Á
°ÁÓ˘

תל אביב
נמל תל אביב

שישי בוקר
07:00-15:00

הרצליה
א. התעשייה, החושלים 1

חמישי אחה“צ
15:00-20:00

http://statigr.am/tag/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C
http://shukhanamal.co.il
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457


מארז פולפה 3
ב-10 ₪

hess cabernet sauvignon 
   California 2008

2 ב- 145 ₪ 

מבצע! מבצע!

מתנה מתוקה:

בכל קנייה מעל 50 ₪,
בבקה שוקולד ב-36   25 ₪

 2 צרורות של קייל
ב-18   15 ₪

כלי פורצלן להגשה

20% הנחה
לחברי מועדון שוק הנמל

10% הנחה
בקניית פסטה טרייה הביתה
בהזמנת מנת פסטה במסעדה

לשבת או לקחת

הנחה!

מיץ תפוזים ב-10   8 ₪

מבצע! הנחה!

סלמי קרקו
ב- 20   16 ₪ ל -100 גרם

הצטרפתם למועדון

הלקוחות שלנו?

לוחצים לייק לעמוד

הפייסבוק של שוק הנמל

ומתעדכנים במבצע השבועי 

הנחות ומבצעים בלעדיים
לחודש אפריל

לחברי מועדון שוק הנמל

מבצע!

מבצע!

2 רטבי ג'ק דניאלס ב-58  45  ₪

טורטיה ב- 15 ₪

מבצע!

מבצע!

סדרת קשמיר!

7% הנחה 
לחברי מועדון שוק הנמל

גאודה מיילד בקר הולנדית
ב- 160   130 ₪ לקילו

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

