


�SPAR filet 
americain
alle varianten

1.79

ambachtelijk 
Waldkorn bollen
zak 6 stuks

ambachtelijk wit 
casinobrood
heel

1.99

�SPAR 
runderrookvlees
per 100 gram

1.99

Calvé pindakaas 
of pindakaas 
reep
alle varianten
pot 350 gram of 
pak 140 gram

1.99

SPARwoudse 
kaasstukken
alle varianten
per 500 gram

5.49

Optimel 
drinkyoghurt
alle varianten
pak 1 liter

1.19

nectarines
bak 1 kilo

1.99

1.49
Hero jam
alle varianten
pot 295/340 gram

2.19

per kilo 7.08

door de warme bakker  
gebakken

dagvers
door de warme bakker  

gebakken
dagvers

ook halfjes 
in de 
aanbieding



Lassie specialiteiten, 
extra of bio rijst
alle varianten 
pak 275/400 gram 
bijvoorbeeld basmati rijst 
extra 
doos 400 gram voor 1.57

25%
korting

�SPAR 
kipbraadsticks
naturel of gekruid
pak 4 stuks
per 500 gram

2.49
per kilo 4.98

Wagner 
Sensazione, 
Piccolinis of 
Rustipani
alle varianten

1.99

�SPAR 
Hollandse 
nieuwe
pak 2 stuks met ui

2.49
bospeen
per bos

0.99

Unox soep in zak
ale varianten
zak 570 ml

2.29
per liter 4.01

m
et  extra  spaarzegel

Honig soep of 
maaltijdmix
alle varianten
zak of doos

0.99

Yil’driz sauzen
alle varianten
fles 265 ml

1.29
per liter 4.86

�SPAR runder-
hamburgers
pak 4 stuks

2.99
per kilo 6.79



Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 13 juni t/m woensdag 26 juni (folder 24/25), tenzij anders vermeld. 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 cohol-
houdende 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 Alverna, Amsterdam, Austerlitz, Barchem, Barger-Compascuum,
Belt Schutsloot, Bergharen, Borssele, De Pollen (Vriezenveen), De Zilk, Emmercompascuum, Epen, Ermelo, Espel, Ezinge, Goor,
Halle, Heinenoord, Hilversum, Horn, Huizen, Kilder, Kwadendamme, Lippenhuizen, Lutten, Maastricht, Mariënberg, Mechelen,
Melderslo, Naarden, Neerkant, Nieuwlande, Nieuwolda, Nigtevecht, Nispen, Oisterwijk, Oldeberkoop, Oldehove, Onderdijk,
Oosternijkerk, Poortvliet, Roosteren, Schijf, Schutsloot, Sibculo, Slootdorp, Someren, Stampersgat, Thorn, Tollebeek, Tuk,
Tweede Exloërmond, Val burg, Venlo, Vierhouten, Vriezenveen, Warga, Westdorpe, Zuilichem, Zutphen en Zwartewaal.

Buurtvoordeel
Verkade Nizza, 
Kletskoek of 
Maria
alle varianten

Klene
alle varianten
zak 200/300 gram 

Hero cassis of cerise
alle varianten
bijvoorbeeld Hero cassis
fles 1.25 liter
2 flessen voor 1.69*

0.99
per kilo 4.12

*Alle combinaties mogelijk. Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

Bavaria pils
krat 12x30 cl
3 kratten voor 15.18

1+1
gratis

3 halen
2 betalen

1.29
per kilo 4.30


