
1+1
gratis

�SPAR brood- of toastsalade
alle varianten
bak 150 gram
bijvoorbeeld scharrelei bieslook 
2 bakjes voor 2.25

2e halve
prijs

�SPAR verse kaasspecialiteiten
alle varianten
bijvoorbeeld roombrie
stuk 194 gram
2 stuks voor 4.37

Heineken, Brand of 
Birra Moretti pils
krat 24x30 cl of 
alle varianten* 
6-pack blik 6x25/50 cl
bijvoorbeeld Heineken 
krat 24x30 cl voor 14.47
*m.u.v. coolcan

25%
korting
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heerlijk

en
sappig, stevig

friszoet

slaschotel Italiaans, caesar of 
stoofpeer hazelnoot
alle varianten

eetrijpe mango
los per stuk

pitloze rode of witte druiven
bak 500 gram

2.49 1.59 3.99

Jonagold appels
los per kilo

1.39

2 stuks

van 
Hollandse 

bodem



SPARwalder klinkertje
bruin zonnepit-pompoen, 
bruin meerzaden of wit 
vers uit eigen oven

1.79

�SPAR 
voordeelverpakking 
vleeswaren
alle varianten
bijvoorbeeld kipfilet
pak 200 gram voor 3.49

25%
korting

Philadelphia
alle varianten

1.79

2e halve
prijs

Chocomel of Fristi
alle varianten 
pak 1 liter
bijvoorbeeld Fristi voor 2.84

Melkan kaasplakken
alle varianten 
pak 190 gram

2.39

ambachtelijke witte bollen
zak 8 stuks

1.89
door de warme bakker  

gebakken
dagvers



vieruurtje
tienuurtje,

of achtuurtje?
Snel ontbijtje, gezonde lunch of

makkelijke maaltijd halen bij SPAR?
Scoor dan meteen zo’n heerlijk en

handig tienuurtje, vieruurtje of
achtuurtje voor tussendoor. 

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

1.49

honing tomaten
bakje 180 gram

1.89
2e halve

prijs
Unox soep in zak 
of knaks
alle varianten 
soep in zak 570 ml of  
alle varianten knaks 
bijvoorbeeld heldere kippensoep  
2 zakken voor 5.24



Pickwick 1-kops thee
alle varianten*
*m.u.v. grootverpakkingen

1.19

Melkunie protein
alle varianten

1.39



Victoria of 
Hertog Jan speciaalbier
alle varianten*
bijvoorbeeld victoria strong blonde 
4-pack fles 4x330 ml voor 5.54
*m.u.v. bockbieren

25%
korting

Yellow Tail of 
Gato Negro
alle varianten
fles 750 ml
bijvoorbeeld Yellow 
Tail pinot grigio  
voor 4.79

Lay’s Hamka’s, Pomtips, 
Mama Mia’s
alle varianten zak 125 gram
of Cheetos
alle varianten zak 100/125 gram

2 stuks

2.49Desperados of
Apple Bandit
alle varianten*
bijvoorbeeld Desperados 
tequila 
6-pack fles 6x330 ml
voor 6.89
*m.u.v. coolcan

25%
korting

Affligem
alle varianten
bijvoorbeeld blond 6-pack
fles 6x300 ml voor 6.19

25%
korting

Coca-Cola, 
Fanta of Sprite
alle varianten 
blik 250 ml

2 stuks

0.99

€1.50
korting

HappySoaps of 
Marcel’s Green Soap
alle varianten
bijvoorbeeld HappySoaps 
shampoo purple rain
doosje 70 gram
2 doosjes voor 13.49

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.

2e halve
prijs



Vegetarische Slager 
maaltijdvervangers
alle varianten
pak 125/226 gram
bijvoorbeeld vegetarische burger 
pak 160 gram voor 2.54

25%
korting

Lamb Weston
alle varianten

1.99

�SPAR saucijs of verse worst fijn
per 500 gram

3.49

2 stuks

Witte Reus of K2R  
Colour catcher
alle varianten
m.u.v. duopacks

Honig soep of  
maaltijdmixen
alle varianten

0.99 2.29
2e halve

prijs
Adventuros, Felix  
of Bonzo 
alle varianten snacks
bijvoorbeeld Felix party mix original 
pak 60 gram 
2 pakken voor 2.18

ongewassen spinazie
zak 450 gram

0.99



Unox Cup a Soup, Good 
Noodles of Good Pasta
alle varianten

ct90

gevulde 
happy donuts

alle varianten
per stuk

�SPAR borek spinazie fetavers uit eigen ovenper stuk

�SPAR pompoenbroodje

vers uit eigen oven

�SPAR speculaas brok  
of piccolo
vers uit eigen oven
per stuk

Flower Farm 

smeren zonder 

palmolie
kuip 225 gram

ct90 2 stuks

ct90

ct90
ct

90

ct90
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