


�SPAR paté
alle varianten 
pak 120/140 gram

1.49Milner of Parrano
alle varianten 
bijvoorbeeld 
Milner belegen plakken 
pak 175 gram voor 2.44

25%
korting

ambachtelijk 
bruin- of 
witbrood
heel 

1.79

mango, ananas 
of bramen
per stuk of
bakje 125 gram

2.99 2 stuks

�SPAR 
serranoham, 
boeren-
achterham of 
boeren-
beenham
per 100 gram

komkommer
per stuk

0.59

L’OR of Douwe Egberts 
capsules of bonen
alle varianten 
zak 250 gram of 
doos 10 stuks 
bijvoorbeeld
aroma rood bonen 
zak 500 gram voor 5.09

25%
korting

Zuivelhoeve 
Boer’n yoghurt 
of vla
alle varianten 
beker 450 gram

1.19 �SPAR 
fruitspreads
alle varianten 
pot 250 gram

1.29

1.99
ook halfjes 
in de
aanbieding

door de warme bakker  
gebakken

dagvers
m

et
  extra  spaarzegel

m
et

  extra  spaarzegel



Bonduelle 
groente-
conserven
alle varianten 
blik 150/200 gram

1.99
3 stuks

Dr. Oetker 
wolkentoetjes
alle varianten

0.99 2 stuks

 
 

  

  

Knorr 
Wereld-
gerechten
alle varianten

4.49 2 stuks

spinazie
zak 450 gram

0.99

Grand’Italia 
sauzen of 
pasta’s 
traditional
alle varianten 
pot 690 gram,
zak 250 of 500 gram

1.29

Mora saté, 
gehaktballetjes 
of snack-
broodjes
alle varianten

1.29

�SPAR 
shoarma-
reepjes
per 500 gram

2.49

Iglo Fish of 
Ocean Cuisine
alle varianten 
bijvoorbeeld 
Fish Cuisine italiano 
doos 380 gram 
2 dozen voor 7.34*
* Alle combinaties mogelijk. 
Je ontvangt 25% korting op de totaalprijs.

2e halve
prijs

DubbelFrisss 
of Taksi
alle varianten 
pak 1.5 liter

0.99

bij aankoop 
van 2 stuks 

gratis
groente-

schiller
op=op



Venco
alle varianten 
stazakken 100/287 gram

Bud pils
alle varianten 
6-pack 
bijvoorbeeld pils 
6x33cl voor 3.10

50%
korting

Coca-Cola
alle varianten 
fles 1.5 liter

Palm, Swinckels 
of Bavaria pils
alle varianten 
4-/6-pack 
bijvoorbeeld Palm 
blik 6x33 cl voor 4.79

25%
korting

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 oktober t/m woensdag 30 oktober (folder 42/43), tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehou-
den. 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 coholhoudende dranken gelden onder voorbehoud van eventuele afwijkende gemeentelijke regelgeving. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruik en/of weder-
verkopers. 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

1.49

1.49


