
AANBIEDINGEN GELDIG
VAN 23 JUNI T/M 
6 JULI 2022

buurtvoordeel

het is
 beter 

  buiten 
lunchen

met de 
buurtwinkel

nectarines of 
wilde perziken
per 500 gram

1.49

Optimel 
drinkyoghurt
alle varianten
pak 1 liter

1.29



Verfrissende drankjes, knapperige broodjes, 
heerlijke salades…Een sprintje trekken naar buiten voor 
een heerlijke lunch is bij de buurtwinkel dus zo geregeld!

                    sprintje 
naar buiten

�SPAR tijgerbaguette wit
vers uit eigen oven

1.29
Johma brood- of toastsalades
alle varianten 
175 gram

3.99
�SPAR frikandelbroodje XL of 
vegetarisch frikandelbroodje
vers uit eigen oven

0.99
2 stuks



�SPAR ambachtelijke 
vleeswaren
per 100 gram

2.19
Starbucks chilled 
classics ijskoffie
alle varianten 
beker 200/220 ml

1.59

Melkan kaasplakken
alle varianten 
pak 190 gram

1.99

Spa fruit of touch
alle varianten 
fles 1/1.25 liter

0.99



met je bordje naar buiten

smullen in 
            de zon

I Heart
alle varianten 
fles 750 ml
bijvoorbeeld pinot grigio 
voor 4.75

witlof
pak 500 gram

1.49

€1.-
korting

van 
Hollandse 

bodem Coca-Cola, Fanta of Sprite
alle varianten 
fles 1 liter

1.49



�SPAR quiche
alle varianten 
bakje 350 gram

4.59

�SPAR shoarma
per 500 gram

3.99

Corona of Victoria
alle varianten 
bijvoorbeeld Corona extra
fles 6x35.5cl voor 7.57

25%
korting



Senseo
alle varianten 
zak 36 stuks

7.99

Pringles
alle varianten 
bus 165 gram

- 5.584.703.49

Martini vermouth bianco of 
vermouth fiero 
fles 750 ml

5.99

Taksi, DubbelFrisss 
of Bubbelfrisss
alle varianten 
pak/fles 1.5 liter

Hollandse nieuwe haring
pak 150 gram

1.99

M&M’s 
alle varianten zak 213/275 gram,
Maltesers 
zak 159/175 gram of 
M&M’s reep 
alle varianten 150/165 gram

4.99

Napoleon of Anta Flu
 alle varianten 
zak 225/275 gram

1.29
2 stuks

Always
alle varianten

1.99

Mediterraneo 
broodspecialiteiten
alle varianten 
om thuis af te bakken

1.99

van 
Hollandse 

bodem

7.29

2 stuks

2 stuks

1.19
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AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 23 JUNI T/M WOENSDAG 6 JULI 2022 (FOLDER 25_26), 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 al coholhoudende dranken gelden onder voorbe-
houd 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, Val burg, Vierhouten, Vriezen-
veen, Warga, Westdorpe, Zegge, Zuilichem, Zutphen en Zwartewaal.

g’woon 
roomijs
alle varianten 
bak 466/500 gram 
bijvoorbeeld slagroomijs 
bak 500 gram voor 2.68

�SPAR gedecoreerde donuts
per stuk

Verstegen kruiden
alle varianten 
zak 10/40 gram
bijvoorbeeld mix voor braad, grill & bbq 
voor 1.09

maak zelf lekkere 
    donut ijssandwiches
Snijd de donuts door midden en plaats 
er bolletjes ijs tussen. Versier de 
donuts naar eigen wens, bijvoorbeeld 
met fijngehakte M&M’s of Maltesers.

15%
korting

Ariel, Lenor 
of Vanish
alle varianten 
bijvoorbeeld Ariel all-in-1 pods color 
doos 15 stuks 
2 dozen voor 10.89

1+1
gratis

0.79

Hertog Jan of Bud pils 
krat 24x30 cl of 
alle varianten 
6-pack blik 6x33/50 cl 
bijvoorbeeld Hertog Jan
krat 24x30 cl voor 14.47

25%
korting

25%
korting



�SPAR verse maaltijden
alle varianten

2 V
OOR €10,-

M IX & MATC
H

verspakket 
nacho’s of 
courgettesoep
per stuk 
bijvoorbeeld courgettesoep voor 2.99

Unox soep in zak
alle varianten
bijvoorbeeld 
champignonsoep
zak 570 ml
2 zakken voor 3.05

€1.-
korting

1+1
gratis


