
האנגר 12, נמל תל אביב
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שוק הנמל עבר לשעון קיץ
האנגר 12, נמל תל אביבשבת  08:00-19:00יום ו' 07:00-17:00א'-ה' 09:00-20:00

מתי ואיפה

יוני
אבוקדו, אבטיח, אננס, אספרגוס, 
אפרסק, בצל ירוק, גזר, דובדבן, 
סלרי,  נקטרינה,  מלון,  חסה, 
ענבים, פול ירוק, פטל, פסיפלורה,
שומר, שום,  קישוא,  צנון, 

ירוקה,  שעועית  שסק,  שזיף, 
תרד תמר,  עץ,  תות  תאנים, 

מה בעונה

שוק האיכרים 
של נמל תל אביב 

במיקום חדש 
בהרצליה פיתוח

במתחם ONE במגדלי 
אקרשטיין, אבא אבן 12

חמישי 12:00-20:00
במתכונת משופרת ורחבה

רעות
מרכז מסחרי לב רעות 

כל שישי בוקר
08:00-15:00

קניון MAX ערים
כל שישי בוקר

09:00-15:00

תל אביב
נמל תל אביב

כל שישי בוקר
07:00-15:00

ערב שבועות, יום שלישי - 3.6.2014 17:00 - 7:00 
חג שבועות, יום רביעי - 4.6.2014 20:00 - 9:00 

שבועות בשוק הנמל

פסטיבל גאורגיה בשוק הנמל
9-12.6.2014

אירוע שמח וצבעוני עם שפע של טעמים 
וניחוחות מארץ הקווקז הססגונית

מוסיקה גאורגית סוערת וחיה  |  מאכלים, גבינות ומתוקים 
גאורגיים מסורתיים בדוכנים השונים  |  בר יין גאורגי ועוד
את  המובילה  גצ'צ'ילאדזה,  השפית  תתארח  ה-9-10.6,  בין 
המטבח הגאורגי החדש, במסעדת רוקח שוק ותבשל, יחד 
צבעוני  גאורגי  פיוז'ן  שכולו  תפריט  לביא,  איל  השף  עם 

ומיוחד. פרטים נוספים באתר שוק הנמל ובפייסבוק.

http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/
https://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://slowfood.com/


קילו תאנים אורגניות
ב-55   45 ₪

פסטה של דה צ‘קו
1+1

עד לתאריך 7.6.14

מסע ישראלי לבן / אדום
יקב ויתקין 2 ב-120 ₪

כנען אדום / לבן
יקב דלתון 3 ב-110 ₪

מבצע!

מבצע:

Hess Cabernet Sauvignon 
   California 2008

2 ב- 145 ₪ 

מיץ ספורטאים סלק, תפוז וגזר
 ב-10   8 ₪

מבצע!
נקניקיות פרנקפורט קילו ב- 85   65 ₪

עד לתאריך 14.6.14

סלמי קרקו 100 גרם ב- 20   16 ₪
החל מתאריך 15.6.14

הצטרפתם למועדון

הלקוחות שלנו?

לוחצים לייק לעמוד

הפייסבוק של שוק הנמל

ומתעדכנים במבצע השבועי 

הנחות ומבצעים
בלעדיים לחודש יוני

לחברי מועדון
שוק הנמל

הנחה!

 1 + 1

7% הנחה 
לחברי מועדון שוק הנמל

מבצע!

עוגיות מקרון

10% הנחה
בהזמנת מנת פסטה במסעדה

לשבת או לקחת
בקניית פסטה טרייה הביתה

הנחה!

מצטרפים למועדון לקוחות
שוק הנמל ונהנים

ממבצעים מיוחדים והנחות!
להצטרפות היכנסו

לאתר השוק או לפייסבוק!

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ
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הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

ותקבלו עדכון שבועי ועונתי על השוק:
מה חדש לעונה, מה יוצא

ומי המציגים החדשים

פטריית מלך היער אורגנית גידול ישראלי, דלעת 
ספגטי, קישוא עגול ניתן להשיג בדוכן של פורטבלו.

תאנים, מישמיש, שזיף נקטרינה, אפרסק, אבטיח, 
מלון ועוד מבחר רחב של פירות אורגניים ניתן להשיג 

בדוכן של ”הירוק“.

יוונית 5%, פרימדונה מיושנת, בוראטה  בולגרית 
ישראלית, גבינת עיזים מההרים הצרפתיים קרוטין 

ניתן להשיג בדוכן של לה פרומוז‘רי.

לכבוד החג מאפיית לחמים מציעה תפריט עשיר 
של מבחר לחמים ומאפים ברוח החג עם מגוון רחב 
של עוגות גבינה (קרות, אפויות, שמרים, טארטים), 

קישים ומאפי גבינה מלוחים. 

לא לפספס!

10% הנחה
ערכה להכנת עוגיות מקרון

של ״ארקוסטיל״
+ חוברת מתכונים של מיקי שמו

https://www.facebook.com/shuk.hanamal
https://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2751
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457

