buurtvoordeel

AANBIEDINGEN GELDIG
VAN 4 AUGUSTUS T/M
17 AUGUSTUS 2022

eindeloze zomeravonden
regel je snel bij de buurtwinkel

2 stuks

3.

2.

bak 500 gram

zak 6 stuks

99

wilde perziken of
pitloze witte druiven

ambachtelijke
Waldkorn bollen

1.

89

79
dagvers
gebakken

door de warme bakker

�SPAR speciaal
geselecteerd ham
alle varianten*
per 100 gram
*m.u.v. rauwe ham

lekker lang

gezellig én
gezond
€1.
korting

1.

59

g’woon
yoghurt
dressing

�SPAR maaltijdsalades
alle varianten
uit de koeling

fles 450 ml

bijvoorbeeld maaltijdsalade caesar
bak 400 gram voor 4.29

€1.50
korting

Yellow Tail of
Gato Negro

0.

bijvoorbeeld Gato Negro
cabernet sauvignon voor 4.25

zak 200 gram

alle varianten
fles 750 ml

99

ijsbergsla melange,
naturel of
tuinkruiden

2 stuks

2.

69

Crystal Clear
of SiSi
alle varianten
pak/fles 1.5 liter

1.

99

kiwi gold

per 500 gram

Onze SPAR biefstuk
draagt het 2 sterren
Beter Leven keurmerk.
De kalveren worden geboren
in Frankrijk en worden vanuit
daar vervoerd naar
Nederlandse boeren. De
dieren verblijven hier in
royale stallen met volop stro,
frisse lucht en
bewegingsvrijheid.
Het vlees is dan ook van
topkwaliteit, lekker mals
en sappig!

25%
korting

�SPAR runder- of
kogelbiefstuk
per 250 gram

bijvoorbeeld runderbiefstuk
1 stuk voor 5.25

ook halfjes
in de
aanbieding

2.

59

dagvers
gebakken

door de warme bakker

ambachtelijk dubbel donker
heel

1.

59

Starbucks chilled
classics ijskoffie
alle varianten
beker 200/250 ml

25%
korting
Maaslander of Old Amsterdam
alle varianten

bijvoorbeeld Maaslander plakken jong belegen 50+
pak 200 gram voor 2.81

2 stuks

2.

79

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

2 stuks

4.

99

handsinaasappelen
net 2 kilo,

eetrijpe avocado
pak 2 stuks of

mini watermeloen
per stuk

1.

3.

49

29

Mora of Hebro saté,
snackbroodje of loempia

Daily Chef Italiaanse maaltijden
alle varianten
bak 450 gram

2.

99

�SPAR kipfilet of
kipdijfilet
pak 1 of 2 stuks
per 250 gram

alle varianten
120/172 gram

1.

29

bami, nasi of spaghetti groente
bak 450 gram

2.

49

M&M’s

alle varianten zak 213/275 gram,

Maltesers

zak 159/175 gram of

M&M’s reep

alle varianten 150/165 gram

2 stuks

2.

99

Duyvis borrel-,
tijgernootjes of
borrelplankje
alle varianten
zak 275 gram

1gr+at1is

halve
e
2 prijs

Snack a Jacks bbq
paprika of cheese

Unox knaks
alle varianten

rol 103/104 gram

bijvoorbeeld runderknaks
blik 400 gram
2 blikken voor 4.04

bijvoorbeeld bbq paprika
2 rollen voor 2.09

25%
korting

1.

99

Red Band of Venco
alle varianten
stazak 190/280 gram

Amstel Radler of
Brand speciaal bier
alle varianten*

bijvoorbeeld Amstel radler
6-pack blik 6x33 cl voor 4.54
*m.u.v. coolcan

is meer
Ajax
dan een

schoon

6.

49

Zensa of Casa Mayor
alle varianten
fles 750 ml

huis

De vernieuwde Ajax formule bestaat
voor 99% uit ingrediënten van
natuurlijke oorsprong. Zo zit de
kracht van Ajax tegenwoordig in
een transparante formule. Zachter
voor de planeet, maar net zo effectief!

1gr+at1is

4.

99

Witte Reus of
K2R Color Catcher
alle varianten

Pampers premium protect of
baby dry pants

bijvoorbeeld Witte Reus oceaan
kracht actief
blister 1 stuk
2 blisters voor 3.99

25%
korting

alle varianten

Download de app

AlleFolders

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 4 AUGUSTUS T/M WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022 (FOLDER 31_32), 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.

Hertog Jan
speciaalbier
alle varianten

bijvoorbeeld tripel
6-pack fles 6x30 cl voor 6.52

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.

2 stuks

6.

49

Douwe Egberts
snelfilterkoffie
alle varianten
pak 250 gram

1gr+at1is
Lipton ice tea

alle varianten
pak/ fles 1/1.5 liter

bijvoorbeeld ice tea sparkling
fles 1.5 liter
2 flessen voor 2.39

halve
e
2 prijs
Ola Magnum

alle varianten
doos 3, 4 of 6 stuks

bijvoorbeeld Magnum mix mini
doos 266 gram
2 dozen voor 7.04

