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חג שמח!

על  נמנה  האיכרים  שוק 
של  האיכרים  שוקי  רשת 
סלאו  הבינלאומי  הארגון 
פוד ופועל על פי עקרונותיו

www.slowfood.com

תל אביב- האנגר 12, שוק הנמל
שישי 07:00-17:00

גבעתיים- קניון גבעתיים
רחבת הכניסה הראשית

שישי 09:00-15:00

רעות- מרכז מסחרי לב רעות
רחבה מרכזית

שישי 09:00-15:00

שוקי האיכרים
הצטרפו בחינם למועדון החברים שלנו דרך האתר

www.shukhanamal.co.il או בעמוד הפייסבוק “שוק 
הנמל” ותהנו ממגוון הטבות, מבצעים ועדכונים חודשיים!

מועדון החברים של שוק הנמל

www.shukhanamal.co.il
info@shukhanamal.co.il

shukhanamaltlvאינסטגרם

שהם - מרכז שהם
שישי 08:00-14:00

שעתיים חנייה חינם
ללקוחות שוק הנמל*

בין הימים א'-ה'



מה בעונה
תפוח עץ, אגס, רימון, תות, פירות הדר, אפרסמון,  תמר, בננה, 

אפרסק, תירס, תירס סופר סוויט, דלעת, מלפפון, עגבניה, 
עגבניות שרי, גמבה, במיה, קישוא, חציל, חצילים, אבוקדו, 

פלפל, גזר, תפו”א, בטטה, צנון, לפת, ברוקולי, כרובית

בקנייה ב-400 ₪ ומעלה
מארז שישיית
סכיני ארקוסטיל 
לאסוף בחנות "ארקוסטיל"

בקנייה ב-300 ₪ ומעלה
בקבוק יין דלתון 375 מ"ל
לאסוף בחנות "יין בנמל"

בקנייה ב-300 ₪ ומעלה
בקבוק שמן זית 500 מ"ל 
לאסוף בחנות "אנשי הזית"

בקנייה ב-200 ₪ ומעלה
כ-400 גר' חלבה במשקל 
במגוון טעמים 
לאסוף בדוכן "הקולה"

בקנייה ב-200 ₪ ומעלה
2 מארזי קפסולות
קפה דיאמה
לאסוף בחנות "פרימו"

מתאים למכונת נספרסו

* המבצע בתוקף בין הימים א'-ה' | תוקף המבצע בין התאריכים 29.3-10.4 או עד גמר המלאי | המבצע תקף לחברי מועדון השוק ומצטרפים חדשים בלבד )ניתן להצטרך בחינם באחד מהעסקים או באתר | המתנה תינתן במסירת 
חשבוניות מיום הקנייה בלבד | יכובדו חשבוניות קנייה מעסקים קמעונאים בלבד, לא כולל מסעדות | עד 2 מתנות ללקוח בהתאם לסכום הקנייה |  בית העסק רשאי לשנות את המוצר לפי שיקול דעתו בכל רגע נתון | ט.ל.ח

לכבוד החג שוק הנמל מחלק מתנות
חברי מועדון שוק הנמל ומצטרפים חדשים יכולים ליהנות ממתנות שוות 

במיוחד לכבוד החג

חברי
המועדון

נהנים יותר!



שוק הפרחים חוזר!
9-10 לאפריל
לאחר ההצלחה בשנה שעברה, 

גם השנה יומיים לפני חג הפסח יתקיים בשוק הנמל שוק פרחים ססגוני ויפיפה!

ורדים,  כמו  קטיף  פרחי  של  עצום  מגוון  ובהם  דוכנים  עשרות  הפרחים  בשוק  יתארחו  ה-9-10/4  בין 

ליזיאנטוס, אלסטרומריה, בבונג, גרברות בשלל צבעים, כלניות, נוריות, פרחי בר, קאלות וחמניות, צמחי 

תבלין ועצי ירקות, שיחים ריחניים, צמחי אוויר, עצי נוי ננסיים, קקטוסים, הדרים, סחלבים  ועוד ועוד.

בנוסף תמצאו בשוק מגוון סדנאות ודוכני מתנות לחג.

רחבת שוק הנמל, האנגר 12



מחפשים להעניק שי משמעותי ואיכותי לחג הפסח? 
יוקרתיים  שי  מארזי  עבורכם  הכינו  הזית"  ב"אנשי 

ממיטב תוצרת הזיתים של השנה. 
המארזים כוללים: שמן זית, ממרחים, רטבים, זיתים, 

טחינות, תבלינים ועוד.

ניתן להרכיב מארזים בהזמנה אישית ולפי תקציב רצוי.
דארך  להזמין  או  בחנות  להרכיב  ניתן  המארזים  את 

www.oppl.co.il :האתר

מבצעים לחג:

2 מארזי תבלינים ב-16 ₪

תמר מג'הול פרימיום במשקל 49 ₪ במקום 69 ₪ לק"ג

אגוזי מלך ב-55 ₪, במקום 69 ₪ לק"ג

מבחר זיתים כבושים ב-49 ₪ במקום 59 ₪ לק"ג

2 חבילות אספרגוס ב-40 ₪



חדש
על המדף!

פיתוח ישראלי

להשיג בדוכן של משק רבינוביץ'. מחיר ליחידה אחת )טריו ירקות( 30 ₪, 2 יח' ב-50 ₪



מבצעי חג 

25% הנחה
על מגוון סדרות בישול

ביו רוק+

גורמה - נירוסטה

מסדרת מאיר אדוני

סט 6 סכיני סטייק
ב-59 ₪ 

*בקנייה ב-200 ₪ ומעלה

₪ 99

סכינים ולוחות
חיתוך מסדרת

מאיר אדוני
ב-20% הנחה 

סט סכום
24 חלקים

ב-99 ₪ 
*בקנייה ב-400 ₪ ומעלה

₪ 179

סט צלחות 18 
פורצלן בון צ'יינה

חלקים ל-6 סועדים
360 ₪ב-199 ₪ 

₪ 99

סט 3 חלקים מסדרה 
אקסקלוסיבית הכוללת: 

רוסטר מלבני 5.7 ל' + 
מטחנת מלח + זוג כפפות 

ב-149 ₪ 
*בקנייה ב-600 ₪ ומעלה

₪ 253



בשבת השנייה בחודש
בהשתתפות גלריות, אמנים ואספנים

בנמל תל אביב

ימי בנימינה שוק הנמל, האנגר 12, נמל תל אביבYemei Binyaminaמשנת 2010

הכניסה חופשית! חניה במגרשי החניה של הנמל

האירועים הקרובים: 8.4.17, 13.5.17, 10.6.17

שבת 8:00 עד 16:00

R

שוק הנמל מארח יריד וינטג' ועתיקות "ימי בנימינה"
8 לאפריל | יום שבת | רחבה הצפונית שוק הנמל

בקבוק למברוסקו במתנה
בקנייה ממגוון יינות אלגריני

ב-100 ₪ ומעלה

מבצע!



*בין הימים א'-ה', בקנייה מעל 100 ₪ * את שובר החנייה ניתן לקבל בחנות "ארקוסטיל" במסירת חשבוניות 
הקנייה מאותו היום

שעתיים חנייה חינם ללקוחות שוק הנמל

אחים לוי לחברי המועדון בחנויות:
 הנחה קבועים
5-10%

* בהתאם למזג האוויר *יש להתעדכן בעמוד הפייסבוק שלנו 

...
כל יום שבת הצגות ילדים 

ברחבה הצפונית של שוק הנמל
הכניסה חופשית!

שיתוף פעולה עם בית הספר ללימודי קולינריה "דנון"

מבשלים הודו - שתי ארוחות בהשפעת המטבחים של הודו

 יום שני, ה- 3 באפריל

10% הנחה לחברי מועדון שוק הנמל בהרשמה.
הקוד ההטבה בהרשמה באתר 5085

במסגרת סדרת הארוחות "By The Book" דנון והסקוליארד גאים להציג 
"מבשלים הודו" שתי ארוחות חד פעמיות בהשפעת המטבחים של הודו.
תפריט הארוחה הוא הומאג' למטבחם של הדור החדש של השפים ההודים 
ומציג פרשנות אישית למטבח ההודי המסורתי בהשפעות אסיאתיות רחבות.

תפריט:
פאני פורי עם סלט לובסטר, תפוחים וקארי	 
בטטה ווארה עם שבבי בוטרגה וראיטה שמנה	 
סמוסה פתוחה עם גבינת פניר ופיקל'ס	 
פפדמדם של תמנון צלוי בתבלינים, סלט של ירק ברוטב תמרהינדי	 
סלמון טנדורי, לאסי של מנגו ופסילפורה ותבלינים מפצפצים	 
ספייריבס וינדלו, גזרים מזוגגים במיץ הדרים ותבלינים.	 
פודינג הל חם, גלידה מכאן	 
ג'אמון כמו שאנחנו אוהבים עם פרחים וזעפרן	 

אגב, האלכוהול והשתייה חופשי

פרטים נוספים והזמנות בטלפון: 0548073935
כתובת: רחוב התערוכה 3 תל אביב, מתחם יריד המזרח נמל ת״א

 


