
האיכר משוק האיכרי� בנמל תל-אביב 

מגיע אליכ� הביתה!

להזמנות ופרטי� נו�פי�:

אלדר | 052-6608181



אגוזי� טבעיי� | מחירי� ל- 100 גר�

פירות יבשי� | מחירי� ל- 100 גר�

פיצוחי� קלויי� | מחירי� ל- 100 גר�

אגוז מל� 

שקד אמריקאי

פקא�

קשיו

אגוז ברזיל

אגוז לוז- בונדוק

מקדמיה

7.5

8.5

12

12

12

13

18

צנובר

פי	טוק מקול�

גרעיני חמניה מקולפי�

גרעיני דלעת מקולפי�

שקד מולב� - של� /פרו	/גפרורי�

תערובת בריא לי (מיק	 אגוזי� ופירות יבשי�)

צ'יה 

20

18

5

5

12

10

6

תמר מג'הול

תאני�

משמש אוזבקי

משמש

צימוק אוזבקי

צימוק לב�

שזי� מגולע�

מנגו דל 	וכר

אננ	 טבעי

6.9

6.9

8.9

7.5

8.9

4.9

5.7

9.9

9.9

תפוח טבעות טבעי

חמוציות ללא 	וכר

בננה טבעית

בננה צ'יפ	

דובדב� טבעי

אוכמניות טבעיות

קוקו	 טבעי

פאפאיה דלת 	וכר

זנגביל דל 	וכר

7.9

8.9

9.9

4.9

13

13

13

7.9

7.9

תערובת קלויה ללא מלח 

פי	טוק

קשיו

קשיו קלוי בקליפה בטאבו�

שקד

12

12

12

12

12

תיר	

מנצ'	

גרעיני� שחורי�

פקא� 	יני

6

6

6

11



תבליני� | בקופ	אות מוכנות | 12 ש”ח לקופ	ה

קטניות | 1/2 ק”ג | 12 ש”ח לשקית

טונה אורטיז

מקלות קינמו� (100 גר�)                     8.9  

קוואקר- עבה / מלא/ דק  (1/2 ק”ג)       10    

זעתר

שו� גבישי

גאר� מ	אלה

	ומק

קינמו� טחו�

קצח

כמו� טחו� / של�

קארי מ	אלה

כו	ברה טחו�/ של�

פלפל שחור טחו�/של�/גרו	

פפריקה מתוקה בשמ�/בלי שמ�

פפריקה חריפה

צ'ילי גרו	

כורכו�

פלפל לב� טחו�/של�

תבלי� על האש

חוויג' למרק

תערובת 

לשווארמה

מעורב ירושלמי

בהרט

רא	 אל חנות

פילדלפיה

טו	קנה

קייג'ו�תבלי� לדג

זנגביל טחו�

פלפל אנגלי טחו�/ של�

אגוז מו	קט טחו�/של�

חרדל צהוב

שומר טחו�/של�

אורז ב	מטי  (1 ק”ג)                                 15    

עדשי� שחורות

עדשי� כתומות

עדשי� ירוקות

שעועית לבנה

שעועית אדומה

שעועית שחורה

מש ירוק

קינואה לבנה

קינואה אדומה

פריקי

חיטה

גרי	י פנינה

בורגול עבה

בורגול דק

חומו	 הד	

חומו	 מק	יקני

לוביה

שעועית בוב	

אפונה ירוקה

אפונה צהובה

כו	מת

כו	מת בהירה / ירוקה 

תיר	 לפופקור�

שומשו� לב�

נתחי טונה לבנה בפחית 

נתחי טונה צהובה  בפחית 

נתחי טונה צהובה בצנצנת

25

19

40

	רדיני� בפחית

VENTRESCA נתחי טונה

אנשובי בצנצנת (לא אורטיז)

22

47

25

3 קופ	אות = 50 ש”ח *

*



זיתי� וחמוצי� | מחיר ל- 100 גר�

	ורי / 	ורי ע� שו� ולימו� 

	נטה / קלמטה ע� גרעי� / מגולע�

טא	ו	 / 	ריניולה / צרפתי חרי�

קוקטייל זייתי� פיקנטי

יווני גדול מגולע�

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

13

13

18

18

מחיר ליחידה *

2 = 20 ש”ח *

*

*

*

חצילי� 

ארטישוק אלה רומנה ע� תבליני�

ארטישוק מתובל חתו� לרבעי� על הגריל

 ארי	ה / ממרח פלפלי� ירוקי� בצנצנת

עמבה בצנצנת 

חלווה איכותית | אל י	מי�טחינה | 1/2 ק”ג / 1 ק”ג

טחינה יונה 

טחינה קראוו�

טחינה גמל

חטי� גאורגי- צ'ורצ'חלה 

29 / 20

29 / 20

29 / 20

18 ליחידה

טעמי�: וניל / שוקולד בלגי / פי	טוק 

קפה / אוריאו / ורדי� וקינמו� / קוקו	 קלוי

שמ�, חומ	, �ירופ...

PONTI  חומ� ב� יי� אדו� / לב�

חומ� בל	מי מיוש� 3 שני� - לאונרדי 250 מ"ל

 PONTI מי פרמיו�  250 מ"ל	חומ� בל

  PONTI מי מצומצ�	חומ� בל

PONTI מי ממודנה	חומ� בל

צלפי� בחומ� 

DE CECCO - שמ� זית - 750 מ”ל

	ירופ מייפל טבעי 

שמ� זרעי ענבי�

חלב שקדי�- תוצרת כר�

מבחר חליטות תה - תה ירוק, ג'ינג'ר וקינמו�, הדרי�, פירות יער, טרופי, תה שחור

16

42

45

40

35

18

47

35

29

12

45

11 ש”ח  ל - 100 גר� 



 | DE CECCO-�טות מקמח דורו�12 ש”ח לחבילהפ

דפי לזניה                                         25 

קמחי�

קמח כו	מי� מלא/ לב�

קמחי� PIVETTI- קמח לח�, קמח פ	טה 

קמח פיצה , קמח רב תכליתי 

18

13

13

*

	פגטי 12

	פגטיניֿ 11

לינגוויני 7

פטוצ'לה 6

2 שלישיות = 30 ש”ח *

ריגטוני

פ	טוני

פוזילי

רדיאטורי

חונקי כמרי�

קוואטפי

פוזילי קורטי

ראקט

פנה

קיפרי ריגטה

ריזו

ניוקי 

קנלוני                                             17 

אורז ריזוטו                                         24 

MUTTI �רטבי

עגבניות תמר מקולפות

שלישיית פולפה- עגבניות מרו	קות

פ	אטה - מחית עגבניות בבקבוק (צהוב)

פ	אטה - מחית עגבניות ע� בזיליקו� בבקבוק

פולפה בבקבוק - עגבניות מרו	קות

17

17

13

15

15

DOPPIO -רכז עגבניות בשפורפרת

רכז עגבניות בפחית 

קטשופ

רוטב עגבניות שרי -אגרומנטה 

רוטב עגבניות מוכ� - פומדורינה 

11

9.5

14

16

29



להזמנות ופרטי� נו�פי�:

אלדר | 052-6608181

החנות שלנו עמוה במוצרי� בריאי� וטעימי�, 
א� חר לכ� משהו, ממליצי� להתקשר או לשלוח וואצאפ

ונשמח לעזור :)

בריאות לכול�!


