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Müller müllermilk
alle varianten 
376 ml

�SPAR baguelino
wit of bruin
vers uit eigen oven

2 stuks

mandarijnen
net 1 kilo

2.49

ambachtelijk fijn volkoren, 
bruin of wit
half

1.29

3.00
2 stuks

buurtvoordeel



�SPAR lunchsalade caesar 
kip, pulled chicken of couscous 
noten
bak 225 gram

3.49

uien
net 1 kilo

0.99
courgette
per stuk

0.89

Morgana appels
pak 4 stuks

broccoli
per 500 gram

1.39

Conference 
peren
los per kilo

1.49

van 
Hollandse 

bodem

1.79



Vis Marine zalm- 
of pangasiusfilet
alle varianten 
pak 160/340 gram 
bijvoorbeeld pangasiusfilet citroen dille 
pak 340 gram voor 4.57

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

2.99

�SPAR Echt Dichtbij 
kaasplakken of -stukken
per 100 gram 
bijvoorbeeld boerenkaas jong belegen plakken 
voor 1.50

�SPAR kip cordon bleu, kip 
burger, kipschnitzel, kipsaté of 
kipkrokantschnitzel
pak 2 stuks 
bijvoorbeeld kipkrokant schnitzel 
voor 3.52

Slagerskwaliteit 
spekreepjes of 
-blokjes
alle varianten 
pak 250 gram 
bijvoorbeeld gerookte spekreepjes duo 
voor 4.09

�SPAR roomboter appeltaart of 
mini appeltaartje
vers uit eigen oven
bijvoorbeeld roomboter appeltaart 
voor 2.99

2e halve
prijs

�SPAR borek spinazie feta of 
Beemster kaasbroodje
vers uit eigen oven
combineren mogelijk
bijvoorbeeld Beemster kaasbroodje 
2 stuks voor 2.24

Almhof 
roomyoghurt 
of kwark
alle varianten 
kuip 450/500 gram 
bijvoorbeeld roomyoghurt aardbei 
kuip 500 gram voor 2.14

25%
korting

25%
korting

25%
korting

25%
korting

25%
korting

25%
korting



€4.-
2 voor

alles voor jouw  
FAVORIETE 

BORREL  

�SPAR tapas
alle varianten



Heineken pils
alle varianten krat 24x30cl of 
alle varianten 6-pack blik 6x33/50 cl
bijvoorbeeld Heineken 
krat voor 14.84

Lay’s Sensations
alle varianten zak 150 gram of
Doritos  
alle varianten zak 170 gram

2.69

Corona of Desperados
alle varianten
Corona of Desperados original 
6-pack 6x33 cl 
bijvoorbeeld Corona extra 
6-pack 6x35 cl voor 8.40

25%
korting

*m.u.v. coolcan

*m.u.v. coolcan, 0.0 en silver

2 stuks

25%
korting

Marqués 
de Cáceres
alle varianten 
fles 750 ml 
bijvoorbeeld rueda verdejo 
voor 6.04

Marqués 
de Cáceres
Na de Spaanse 
burgeroorlog richtte 
Enrique Forner 
Marqués de Cáceres 
op. Geïnspireerd door 
de Franse stijl besloot 
hij meer nadruk op het 
fruit te leggen en zijn 
Rioja wijn niet 24, maar 
juist 12 maanden op 
eikenhout te rijpen. 
Hiermee was hij de 
grondlegger van de 
moderne stijl Rioja: 
puur en fruitig met 
zachte tonen van 
vanille. 

25%
korting



Flemming 
snackbroodjes
alle varianten
bijvoorbeeld broodje frikandel 
voor 1.80

Douwe Egberts Aroma 
Rood snelfilter
alle varianten 
pak 250 gram

6.69

Nescafé oploskoffie
alle varianten

2.29

Tony’s Chocolonely
alle varianten 
reep 180 gram 
bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely 
karamel zeezout 
2 stuks voor 5.54

Verkade, McVitie’s of 
Sultana koek
alle varianten koek 
pak 150/400 gram
bijvoorbeeld Verkade San Francisco naturel 
230 gram 
2 stuks voor 3.53

Home Made 
bakproducten
alle varianten
bijvoorbeeld kruidcake 
voor 1.39

2 stuks

2e halve
prijs

25%
korting

2e halve
prijs

25%
korting



Calvé partysaus
alle varianten 
fles 250/320 ml

1.39

Bonduelle diepvries-
groenten
alle varianten 
zak 300/400 gram

2.99

Daily Chef Hollandse 
maaltijden
alle varianten 
3-vaks 500 gram

3.69

Karvan Cevitam
alle varianten* 
blik 600 ml

2.99

Melkunie vla
alle varianten 
pak 1 liter 
bijvoorbeeld vla karamel 
2 stuks voor 2.99

Royal Club, 
Rivella of Sourcy
alle varianten 
fles 1 liter

1.29

*m.u.v. zero varianten

2e halve
prijs

2 stuks



AANBIEDINGEN GELDIG
VAN 16 MAART T/M 
29 MAART 2023

pitloze witte druiven
bak 500 gram

1.99
Optimel
alle varianten 
pak 1 liter

1.49
�SPAR speciaal geselecteerd 
bacon, ontbijtspek of grillworst
per 100 gram

1.79

ambachtelijk fijn volkoren, 
bruin of wit
heel

2.49
ambachtelijk fijn volkoren, 
bruin of wit
half

1.29
door de warme bakker  

gebakken
dagvers

vast voor vast voor

buurtvoordeel


