buurtvoordeel

AANBIEDINGEN GELDIG
VAN 6 JANUARI T/M
19 JANUARI 2022

boerenkool
grof, hutspot
of andijvie fijn

samen

voor een

verse

0.

zak 250/500 gram

99

start

van het jaar

kruimige
aardappelen

0.

zak 450 gram

89

2.

�SPAR echt dichtbij
verse rookworst
fijn of grof
pak 275 gram

99

zó start jij het jaar goed met veel groenten

alcoholvrije drankjes,
voor een gezonde borrel
Amstel, Bavaria,
Heineken, Hertog Jan,
Jupiler of
Warsteiner 0.0 pils

1gr+at1is

2gr+at1is

Just 0

alle varianten
fles 250/750 ml

bijvoorbeeld
cabernet
sauvignon
fles 750 ml
2 flessen voor 4.69

alle varianten

bijvoorbeeld Amstel blik 33 cl
3 stuks voor 1.38

�SPAR kipfilet

2.

pak 2 stuks
per 250 gram

49

Oma’s soep

25%
korting
Vegetarische Slager maaltijdvervangers of diepvries snacks
alle varianten
pak 125/230 gram

bijvoorbeeld vegan kipstuckjes
pak 160 gram voor 3.34

3.

alle varianten
pot 500 ml

59

met
steun
moe

We geb
overg
voo

bewuste

borrel
juist in januari!

t Oma’s soep
n je ouderen in
eilijke tijden

bruiken uitsluitend
gebleven groente
or deze soepen.

Dry January sluit heerlijk aan bij een goede
start van het jaar. De buurtwinkel heeft
alles om de donkere maanden gezellig en
gezond door te komen: alcoholvrije
versnaperingen, snelle vleesvervangers
en maaltijden vol met groentes.

4.

59

�SPAR quiches
alle varianten
pak 350 gram

jij kan dit!
je hoeft je niet
schuldig te
voelen

zet

hem
op!

lunchen

met een
gezonde twist
Optimel
drinkyoghurt

1.

alle varianten
pak 1 liter

29
�SPAR
echt dichtbij
kaasplakken*

1.

per 100 gram

39

*m.u.v. eiland kaas

Een koffie kan altijd!
�SPAR lungo of
espresso bonen

1.

alle varianten
zak 250 gram

99

pitloze rode of
witte druiven

3.

bak 500 gram

2 stuks

99

natuurlijk
kun je nog

genieten

Een lekkere volledige lunch kan
ook met yoghurt. Voeg wat
bosbessen en noten toe.
Voor een kleine trek, beleg een
cracker met magere kipfilet.

halve
e
2 prijs
Alpro zuivel gekoeld
alle varianten

bijvoorbeeld plantaardige
yoghurt bosbes
beker 500 gram
2 bekers voor 3.38

ambachtelijke
krenten-, rozijnenof mueslibollen
dagvers
gebakken

door de warme bakker

1.
zak 4 stuks

69

�SPAR speciaal
geselecteerd
kipfilet met
tuinkruiden,
tomaat of gerookt

1.

per 100 gram

99

25%
korting

1.

09

Bavaria of Hertog Jan
pils
krat 12/24x30 cl of
alle varianten* 6-pack blik
6x33/50 cl

�SPAR gehaktbal- of curryworst broodje of havermoutkoek bijvoorbeeld Hertog Jan pils 6-pack
vers uit eigen oven

0.

99

g’woon chocolade
alle varianten
tablet 100 gram

blik 6x33 cl voor 4.61
*m.u.v. 0.0

.

2 stuks 2

suikervrij muntdrop,
99 Klene
honingbijtjes of ovaaltjes
zak 100/110 gram

halve
e
2 prijs
7UP, Pepsi,
Royal Club,
Sourcy
Vitaminwater of
Crystal Clear
alle varianten
fles 500 ml

bijvoorbeeld Sourcy
Vitaminwater limoen lychee
2 flessen voor 2.38

0.

99

Chocomel of Fristi
alle varianten
pak 1 liter

2 stuks

2.

49

Lay’s Iconic Restaurant
alle varianten zak 125/150 gram,

Cheetos

alle varianten zak 110/125 gram,

Hamka’s

alle varianten zak 115 gram of

Pomtips of Mama mia’s
alle varianten

25%
korting

1.

59

g’woon noten

alle varianten
stazak 150/235 gram

�SPAR fruitspreads

bijvoorbeeld notenmelange gezouten
stazak 150 gram voor 2.96

een

fris

huis

is een goede start
van het jaar

alle varianten

Ajax allesreiniger,
Dreft of WC Eend
Ajax fles 1 liter
alle varianten,
Dreft of WC-Eend
alle varianten

bijvoorbeeld Dreft handafwas original
fles 390 ml
2 flessen voor 3.52

halve
e
2 prijs

2 stuks

2 stuks

1.

2.

pak 200/300 gram

alle varianten
pak 1 liter

99

g’woon bokkenpootjes,
gevulde koek, roomboter
appelster of custard cakejes

jij kan
dit!
de buurtwinkel
helpt je
jouw doel
te bereiken

1gr+at1is

59

Ariel, Lenor of
Vanish

Appelsientje of
Dubbeldrank

alle varianten

bijvoorbeeld Ariel all-in-1 pods color
doos 16 stuks
2 dozen voor 10.49

3.

00

verspakket
erwtensoep
per stuk

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 6 januari t/m woensdag 19 januari 2022 (folder 01/02), tenzij anders vermeld.
Actieuitleg: Bij de actie 1+1 of 2+2 gratis ontvang je 50% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2+1 gratis ontvang je 33,3% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e halve prijs krijg je 25% korting op de totaalprijs.
Bij elke eerdergenoemde actie geldt: alle combinaties mogelijk. Per combinaties kan de prijs verschillen, de korting wordt automatisch aan de kassa verrekend.
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden. Voor alle producten in deze folder geldt: maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige
varianten. Aanbiedingen op alcoholhoudende dranken gelden onder voorbehoud van eventuele afwijkende gemeentelijke regelgeving. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruik en/of
wederverkopers. Niet alle artikelen zijn bij alle winkels verkrijgbaar.

De aanbiedingen in deze folder zijn geldig in onze buurtwinkels in Abbenbroek, Alverna, Amsterdam, Austerlitz, Barger-Compascuum, Belt Schutsloot, Bennebroek,
Borssele, Bussum, De Pollen (Vriezenveen), De Zilk, Emmen, Epen, Ermelo, Espel, Haarle, Halle, Heinenoord, Hilversum, Horn, Huizen, Kilder, Kwadendamme,
Langeraar, Lierop, Lippenhuizen, Lutten, Maastricht, Mariënberg, Mechelen, Muiden, Naarden, Neerkant, Nieuwlande, Nieuwolda, Nispen, Oisterwijk, Oldeberkoop, Onderdijk,
Oosternijkerk, Piershil, Poortvliet, Riethoven, Rotterdam, Sauwerd, Schijf, Schutsloot, Sibculo, Slootdorp, Someren, Stampersgat, Tollebeek, Tuk, Tweede Exloërmond,
Valburg, Vierhouten, Vriezenveen, Warga, Westdorpe, Zegge, Zuilichem, Zutphen en Zwartewaal.

