buurtvoordeel

AANBIEDINGEN GELDIG
VAN 12 MEI T/M
25 MEI 2022

spontane
barbecue?

SPARBECUE!
2.

99

�SPAR slagers-, black
angus burger, hamburger
met spek of Bio+ hamburger
per 200/270 gram

NIEUW

0.

90

Heinz burgersauzen
fles 220 ml

gezelligheid

hoef je
niet te
plannen

Er is altijd een buurtwinkel in de buurt.
Daar vind je grillklare vlees, vis en
vega producten en chillklare drankjes.

0.

90

�SPAR stokbrood wit of tarwe
per stuk
vers uit eigen oven

1.

Desperados of
Affligem

99

alle varianten*

25%
korting

bijvoorbeeld
Desperados tequila
fles 6x33 cl voor 7.16

�SPAR
ambachtelijke
salades

*m.u.v. coolcan

bak 750 gram

2.

99

�SPAR kipfiletspies shaslick
of saté
per 225 gram

2.

49

�SPAR bbq worsten
pak 4 of 6 stuks

4.

49

Bright Side of Wine
alle varianten
fles 750 ml

2 stuks

2.

49

Crystal Clear of
SiSi no bubbles
alle varianten
pak/fles 1.5 liter

4.

99

Lily & Hanna ijspints
alle varianten

4.

49

Vis Marine zalm op huid of
kabeljauwfilet
pak 220/ 250 gram

2.

3.

99

99

Fat Barrel

Vis Marine
zalmburger

alle varianten
fles 750 ml

pak 200 gram

Vis Marine
pangasius,
garnalen,
zalmpaprika of
zalmknoflook
spies
pak 80/220 gram

bijvoorbeeld panga spies
citroen dille
pak 170 gram
voor 2.62

25%
korting

all day
sparbecue
Laat de barbecue
de hele dag
maar smeulen

met lichte visgerechten
en salades van de
buurtwinkel.

2.

99

�SPAR
saladebowls

25%
korting

alle varianten

Amstel of Grolsch pils
krat 16/24x30/45 cl of
alle varianten*
6-pack blik 6x33/50 cl
bijvoorbeeld Amstel
blik 6x33 cl voor 3.94
*m.u.v. coolcan

50%
korting
Witte Reus,
K2R color catcher,
WC-Eend of
Glade geurstokjes
alle varianten

bijvoorbeeld Witte Reus toiletblok
appel waterlelie
blister 1 stuk voor 2.03

2

stuks

3.

49

g’woon krokante pizza
alle varianten

2.

79

Daily Chef oosterse maaltijden
alle varianten
bak 300/350 gram

2 stuks

5.

99

Karvan Cévitam
alle varianten
bus 500/750 ml

Marcel’s Green Soap
De ecologische schoonmaakproducten van
Marcel zijn niet alleen goed voor jouw huis,
maar ook voor de planeet. Alle producten
zijn gemaakt van plantaardige zepen,
minstens 97% biologisch afbreekbaar,
100% vegan én verrijkt met heerlijke geuren
uit de natuur. Ook komen de producten
in een fles van 100% gerecycled plastic.
Dat voelt een stuk beter, toch? Feel Good
Cleaning noemen we dat.

NIEUW

halve
e
2 prijs

Marcel’s
Green Soap
alle varianten

bijvoorbeeld afwasmiddel
sinaasappel jasmijn
fles 500 ml
2 flessen voor 5.39

€1.
korting
4 halen
3 betalen
Jopen, ‘t IJ of Texels

Antico Casale

bijvoorbeeld ‘t IJ free ipa
4 flesjes voor 7.65

bijvoorbeeld pinot grigio
voor 5.55

alle varianten
fles 30/33 cl

2

stuks

2.

69

Haribo of Maoam
alle varianten
zak 175/250 gram

alle varianten
fles 750 ml

halve
e
2 prijs

Oreo of Milka koek
alle varianten
pak 66/246 gram

bijvoorbeeld Oreo classic vanille
pak 154 gram
2 pakken voor 2.33

25%
korting

1gr+at1is

Isey Skyr

alle varianten
170/400 gram

Milka hazelnootpasta
pot 350 gram
2 potten voor 3.39

bijvoorbeeld crème brûlée
bakje 170 gram voor 1.61

2 stuks

2 stuks

3.

2.

49

29

Philadelphia

Wasa

alle varianten

alle varianten*

*m.u.v. glutenvrij en portie verpakkingen

1.

49

Fairtrade bananen
los per kilo

25%
korting
7 t/m 15 mei 2022

Innocent verse sappen of
smoothies
fles 300/330 of 750 ml
bijvoorbeeld antioxidant
fles 300 ml voor 2.17

halve L’OR bonen:
e
2 prijs niets minder

dan goud

halve
e
2 prijs

Nature Valley repen
alle varianten
multipack

bijvoorbeeld protein pinda choco
doos 160 gram
2 dozen voor 6.38

L’OR of
Douwe Egberts
bonen of capsules
alle varianten

bijvoorbeeld Douwe Egberts
capsules lungo intens
doos 10 stuks
2 dozen voor 4.56

halve
e
2 prijs

Door de perfecte balans tussen
milde en krachtige smaken,
geniet je van intense en verfijnde
aroma’s van de exclusief
geselecteerde L’OR koffiebonen.
Zo creëer je een ultieme koffie
ervaring die al je zintuigen prikkelt.
Ontdek de L’OR gouden standaard
met de koffiecapsules of
koffiebonen.

Boursin, Port Salut,
Babybel of
La Vache Qui Rit

1.

bijvoorbeeld Boursin knoflook en fijne kruiden
pak 150 gram
2 pakken voor 4.34

per 100 gram

alle varianten

NIEUW!
Alpro This is not M*LK
Dé plantaardige drink voor melkliefhebbers. In vol of
halfvol, krijg je de smaak waar je van houdt, maar dan
plantaardig. Ontdek de veelzijdigheid, bij je ontbijt, in
je koffie of direct uit het glas. Deze drinks zijn 100%
plantaardig en op basis van haver! Je vindt de
producten in de koeling. Probeer nu!

99

�SPAR speciaal geselecteerd
kalkoenfilet, kipfilet, kipfilet met
tuinkruiden of tomaat

0.

90

0.

2 stuks

90

�SPAR mini roomboter
amandel gevulde koek

ERU smeerkaas of cheddar
alle varianten
100/150 gram

vers uit eigen oven

0.

90

Valent chorizo
pak 40 gram

0.

90

�SPAR kaas of
ham-kaas croissant
vers uit eigen oven

0.

0.

alle varianten
pak 500 ml of petfles 400 ml

alle varianten
200/250 gram

90

Optimel of
Vifit drinkyoghurt

90

Melkunie
protein

NIEUW

0.

90

�SPAR stokbrood wit of tarwe
per stuk
vers uit eigen oven

0.

90

Heinz burgersauzen
fles 220 ml

0.

0.

90

90

Milka chocolade

Bolletje pepsels

alle varianten
tablet 85/100 gram

0.

90

bistro mini krieltjes
zak 450 gram

alle varianten

0.

90

Kleenex

alle varianten

0.

90

�SPAR American cookies
double chocolate of
witte chocolade macadamia

0.

90

First Choice
alle varianten
fles 1.5 liter

0.

90

Pickwick 1-kops thee
alle varianten
doosje 10, 15 of 20 stuks

Download de app

AlleFolders

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 12 MEI T/M WOENSDAG 25 MEI 2022 (FOLDER 19_20), 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, Drogeham, Emmen, Epen, Ermelo, Espel, Haarle, Heinenoord, Hilversum, Horn, Huizen, Kilder, Kwadendamme,
Langeraar, Lierop, Lippenhuizen, Lutten, Maastricht, Mariënberg, Mechelen, Muiden, Naarden, Neerkant, Nieuwlande, Nieuwolda, Nispen, Oldeberkoop, Onderdijk,
Oosternijkerk, Ovezande, Piershil, Poortvliet, Riethoven, Rotterdam, Sauwerd, Schijf, Schutsloot, Sibculo, Slootdorp, Someren, Stampersgat, Tollebeek, Tweede Exloërmond,
Valburg, Vierhouten, Vriezenveen, Warga, Westdorpe, Zegge, Zuilichem, Zutphen en Zwartewaal.

