
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

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

מתי ואיפה

ויש גם ארוחת טעימות 
מינימום 10 סועדים

OUT חליפה לתינוק
IN פסטות לאמא

מכירים/ות את זה שבחופשת 
לידה אף פעם אין כוח או זמן 

לבשל? מכירים את זה שפשוט 
בא לכם לפרגן לחבר/ה יקרה?

חדש!
מארז פסטות ליולדת

מגוון פסטות:
רביולי, רטבים ואפילו פרמזן

ארוזים יפה ונשלחים ישר
עד בית היולדת.

לפרטים והזמנות:
מיכל 054-7950473

מוזמנים לחפש אותנו באינסטגרם 
ולקבל עידכונים, פעילויות ותמונות

shukhanamaltlv

מעכשיו שוק הנמל גם ב-

  

 

פורים שמח! 

תותים מזן מלאך,
מבחר גזרים, סלקים וצנוניות 

צבעוניים ומיוחדים.
בדוכן של אורי רבינוביץ'

בטטה לבנה וסלק כתום
בדוכן האורגני של הירוק

חומץ במגוון טעמים:
תות, פטל ותאנים, מתאים 

לתיבול סלטים, להכנת דגים 
ועוד מטעמים להשיג בחנות 

של אנשי הזית.

התחילה עונת השסק ניתן 
להשיג בדוכן של האחים לוי

לא לפספס!

תל אביב
נמל תל אביב

שישי בוקר 07:00-15:00

מרץ
מה בעונה

אפונה,  אנדיב,  אגס,  אבוקדו, 
בננה, אפרסמון,  אספרגוס, 
בצל  אשכולית,  ארטישוק, 
ירוק, ברוקולי,  גזר, חסה, כרוב, 
כרובית, כרישה, לימון, מנגולד, 
מנדרינה, סלק, סלרי, פומלה, 
קיווי,  קולרבי,  צנון,  פטריות, 
שומר, שסק, תות,  קלמנטינה, 
תמר, תפוז, תפוח עץ, תרד, תפו�א

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


2 פאסאטה
(רוטב עגבניות איכותי)

700 גרם כל אחת
De Cecco של חברת

ב-19.90 ₪

hess cabernet sauvignon 
   California 2008

2 ב- 145 ₪ 

מבצע! מבצע!

מבצע:

5% הנחה בקנייה
למגיעים עם שקיות ניילון מהבית

אספרגוס
2 ב- 35 ₪

סט סינר וכובע מאסטר שף מקורי 
ב-74.00 ₪

תיון נירוסטה מתנה
 

בקניית  2 חליטות ממגוון החליטות
של אנשי הזית

10% הנחה
בקניית פסטה טרייה הביתה
בהזמנת מנת פסטה במסעדה

לשבת או לקחת

צ׳וריסוס ב- 85  65 ₪

3 יח׳ אוזני המן מתוקות לבחירה
בקניית ״בצק פריך להכנת אוזני המן״

בתוקף עד 21.3.14

הנחה!

הנחה!

פירות אחים לוי
כפר סירקין

צ׳דר חמשת המחוזות מאנגליה
 ב-20   17  ₪ ל- 100 גרם

 
קילו קלמנטינות ב-12   10 ₪ צלחת איקרה עם רבע בגט

או פרוסת לחם שיפון וחיטה מלאה
ב-20 ₪

מבצע! מבצע!

הצטרפתם למועדון

הלקוחות שלנו?

לוחצים לייק לעמוד

הפייסבוק של שוק הנמל

ומתעדכנים במבצע השבועי 

הנחות ומבצעים בלעדיים
לחודש מרץ

לחברי מועדון שוק הנמל

מבצע!

מבצע!

2 רטבי ג'ק דניאלס ב-58  45  ₪

טורטיה ב- 15 ₪

מבצע! מתנה!

צ׳דר חמוציות אנגלי
 ב-17   10  ₪ ל- 100 גרם

מתנה מתוקה!

תחפושת מאסטר שף!

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

