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טיילינג ענת לובל
שרית גופן  ס

צילום 

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

כוכב יאיר - מרכז מסחרי
שישי 07:00-14:00



חגיגת בישול איטלקי!
ערב טעימות עם אורן 

גולדווסר מ"פסטה בנמל"!

11 .16  |  יום ד'  |  17:30-19:30
   ב"פסטה בנמל"

אנו מזמינים אתכם לערב טעימות מיוחד
שכולו חגיגה איטלקית שמחה עם
"פסטה בנמל" ו"מעדניית פרימו". 

בתפריט: מוזיקה איטלקית  | 8 מנות |
2 קינוחים  | צ'ייסרים חופשי  | 16 מקומות בלבד

רק 69 ש"ח לאדם

אירוע החודש

חדש! אפליקציית מועדון 
הלקוחות של מאפיית "לחמים"

info@shukhanamal.co.il :הרשמה מראש במייל
או בסמס 054-3995657

מאפיית לחמים מזמינה את  לקוחות שוק הנמל 
להצטרף בחינם למועדון החדש וליהנות ממגוון

רחב של הטבות:

צבירת  Cash Back 5% מסך הקניה,
לקניות הבאות

מתנת הצטרפות טעימה וטרייה לבחירה

כרטיסיית ניקוב ללחם - וצבירת לחם עשירי 
במתנה

לצד אלו, הטבות מתחלפות לחברי המועדון

כנסו לחנות האפליקציות ממכשיר הטלפון 
וחפשו "מאפיית לחמים" אחרי שהורדתם בואו 
לסניף בשוק הנמל לקבל את המתנה הראשונה!



פריט שני ב-50% הנחה 

זיתי קלמטה בצנצנת 
360 גר' 

ב-19.90 ₪
במקום 25 ₪

 תותים ראשונים לעונה 
הגיעו! 

אצל אורי רבינוביץ'  
3 מארזים ב-60 ₪

בדוכן של "אחים לוי" תקנו
אננס ישראלי הכי מתוק בארץ 

של משק "גולומביק" 
20-50 ש"ח ליח' )לפי גודל(

בדוכן "פורטבלו" בין שלל 
החומרים המיוחדים תמצאו 

כל השבוע  שעועית תאילנדית 
ארוכה טרייה וכן מוצר חדש  

- לימון פרסי מיובש, מצויין 
לתבשילים ומרקים חורפיים.

חדש מעדניית "פרימו" -  מבחר סלטים 
חדשים במשקל - חציל יווני על האש, 

סלק פרוס מאודה, שעועית לבנה בחומץ 
ובצל ירוק, מטיאס כבוש

"אנשי הזית" - הוציאו ליין 
קוסמטיקה טבעית חדש  המבוסס 
כולו על חומרי הגלם של המשק - 

קרמים לגוף, לידיים ולפנים, סבונים 
ריחניים ועוד מבחר עשיר של 

מוצרים.

קורן"  "פרדס   - הנמל  בשוק  חדש  דוכן 
יפני  לימון  שמגדלים  אלישמע  ממושב 
ההדר   של  הארומה   - "יוזו"  ואצילי  עתיק 
הלימון  של  מטעמם  היטב  מובחנת  הזה 
והליים או מכל פרי הדר אחר, ומזכירה את 

זו של האתרוג .
היוזו מקושר בדרך כלל למנות דגים.

תביא  המשק  של  הבעלים  לינדה,  כן  כמו 
המיוחד  האוסטרלי   הלימון  של  טעימות 

"פינגר ליים" 

ההמבורגר החדש של "דלישס" נבחר ע"י 
מערכת עיתון "הארץ" כהמבורגר הכי טוב, 

חובה לטעום!
"דוכן הבשרים "דלישס" לא מסתפק 

בקלאסיקה של כריך בשר ניו יורקי, ומציע גם 
המבורגר "ג'וסי לוסי" תוצרת מיניאפוליס."

סוף סוף חזרו עגבניות החורף 
המיוחדות לדוכן "ארץ ערבה ונגב":  

סאן ברזנו, ראפ, מונטרוזה ולב השור

כמו כן פלפלים חריפים - צ'ילי ב-3 
צבעים, הבאנרו, חלפיניו, שיפקה

חדש בדוכן! מיני בננות  של משק 
אליהו ממושב שחר. בננות קטנות 
ומתוקות, מצויינות כנשנוש ילדים

אצל שלמה אברבנאל ביום שישי - חצילים יפניים לבנים, מלפפון קריספי יפני, עלי 
מורינגה הבריאים, תרד תורכי, בזיליקום אדום, בוטנים עם קליפה ישר מהעץ, אפונת גינה 

קטיף ראשון ועוד שלל ירקות ופירות שנקטפו הרגע.

מה בעונה
תפוח עץ, אגס, חבוש, רימון, תות, פירות הדר, אפרסמון, תמר, קרמבולה, בננה, תירס, דלעת, מלפפון, עגבניה, עגבניות שרי, במיה, קישוא, חציל, עלי גפן, 

ליים, חצילים, אבוקדו, פלפל, גזר, תפו”א, בטטה, צנון, לפת, ברוקולי, כרובית



חדש על המדף!

"ארקוסטיל טוויסטר" - מכשיר ליצירת אטריות מירקות.
הטוויסטר מאובזר בלהבי פלדה עמידים וחדים המאפשרים לעשות

אטריות ארוכות ורציפות מכל סוגי הירקות בצורה מהירה ויעילה. קל ונוח לשימוש ואחסון

מחיר 59.90 ₪


