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de buurtwinkel verkoopt

alleen Fairtrade

bananen

Zo dragen we bij aan betere leef- en
arbeidsomstandigheden voor kleine
boeren en plantage-arbeiders.

Fairtrade
bananen

1.

los per kilo

49

2.

49

2 stuks

eetrijpe avocado
los per stuk,

zoete puntpaprika
zak 2 stuks of

cherry wildmix tomaten
beker 200 gram

1gr+at1is
Innocent
verse sappen of
smoothies
fles 300/330 ml

bijvoorbeeld super smoothie
recharge
fles 300 ml
2 flessen voor 3.15

2 stuks

3.

99

Jan pannenkoeken naturel,
poffertjes of pancakes bosbes
pak 4, 8 of 38 stuks

1.

29

mineola

per 500 gram

2.

99

Karvan Cévitam
alle varianten
blik 500/750 ml

1.

49

Optimel drink
alle varianten
pak 1 liter

2.

19

frambozen

bakje 125 gram

halve
e
2 prijs

Danio romige of
luchtige kwark

alle varianten
beker 450 gram of duoverpakking
bijvoorbeeld toffee
beker 450 gram
2 bekers voor 3.89

dagvers
gebakken

dagvers
gebakken

door de warme bakker

door de warme bakker

halve
e
2 prijs

1.

99

ambachtelijk fijn volkoren
half

ambachtelijke krenten-,
rozijnen- of mueslibollen

2 halfjes voor 2.09

zak 4 stuks

25%
korting
Smaakt biologische
ontbijtgranen of
zaden

alle varianten
pak/zak 500 of 750 gram

bijvoorbeeld volkoren havermout
pak 500 gram voor 2.17

1.

49

Arla Skyr 0%
alle varianten
450 gram

zit je te strak
in je pak,
of krijg je je
k noop niet
meer dicht?

alwéér
een
borrel...
2 stuks

4.

99

Knorr wereldgerechten,
foodtrips of
groentewraps
alle varianten

0.

99

SPA fruit of Touch of
alle varianten
fles 1/1.25 liter

25%
korting

€1.
korting

3.

99

�SPAR kipfiletblokjes
pak 275 gram

Amstel, Hertog Jan of Jupiler pils
verspakket kip kerrie of
courgette soep
los per stuk

bijvoorbeeld kip kerrie voor 3.99

krat 24x25/30 cl of
alle varianten*
6-pack blik 6x33/50cl

bijvoorbeeld Hertog Jan
krat 24x30 cl voor 14.17
*m.u.v. coolcan

25%
korting

1gr+at1is

�SPAR
varkenshaas
naturel of ovenschotel

Dr. Oetker Big Americans
alle varianten
doos 385/460 gram

alle varianten

bijvoorbeeld Big American Texas
doos 435 gram
2 dozen voor 5.15

bijvoorbeeld varkenshaas
ovenschotel voor 5.99

€1.50
korting

1.

39

bloemkool
los per stuk

3.

99

van
Hollandse
bodem

Bright Side
of Wine
alle varianten
fles 750 ml

Marques
de Caceres
alle varianten
fles 750 ml

bijvoorbeeld rueda verdejo
voor 6.35

Download de app

AlleFolders

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 15 SEPTEMBER T/M WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022 (FOLDER 37_38), 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.

2 stuks

3.

99

Grand’Italia pasta tradizionali,
sugocasa saus of pesto
alle varianten
zak 500 gram, pot 690 gram of
potje 185 gram

Bokbier of bockbier is een
seizoensbier en is ontstaan in
Duitsland in het plaatsje
Einbeck aan het begin van de
17e eeuw.

25%
korting

Oorspronkelijk zijn bokbieren
ondergistend, wat betekent dat het
bier vergist wordt op lage
temperaturen. Herfstbok heeft
meestal een alcoholpercentage van
6,5%, is robijnrood van kleur en met
een moutige en wat karamelachtige
smaak.

Bokbieren

alle varianten

bijvoorbeeld Grolsch herfstbok
6-pack fles 6x30 cl voor 5.36

2.

49

1.

99

M&M’s

alle varianten zak 213/275 gram

Red Band of Venco

alle varianten
stazak 190/280 gram

Maltesers

zak 159/175 gram of

M&M’s reep

alle varianten 150/165 gram

1gr+at1is

halve
e
2 prijs

Lipton ice tea

alle varianten
pak/fles 1/1.5 liter

bijvoorbeeld sparkling
fles 1.5 liter
2 flessen voor 4.04

50%
korting
halve
e
2 prijs

Robijn of Lenor

Libresse,
Tena of o.b.

bijvoorbeeld Robijn
wasverzachter morgenfris
fles 750 ml
2 flessen voor 5.15

bijvoorbeeld Libresse
inlegkruisje normaal
doosje 32 stuks
2 doosjes voor 4.73

alle varianten

alle varianten

Page toiletpapier compleet
schoon 24-rol of sensitive 16-rol
bijvoorbeeld compleet schoon
24-rol voor 6.85

buurtvoordeel

5.

99

Douwe Egberts
Aroma rood snelfilter,
bonen, pads of
oploskoffie

alle varianten
pak of zak 500 gram,
pot 200 gram of zak 54 stuks

1.

49

SPARwoudse
kaasplakken
alle varianten
per 100 gram

1.

19

Wasa

alle varianten*

*m.u.v. glutenvrij en portie verpakkingen
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