
Knalpromo’s op onze topwijnen  
van 11 maart t.e.m. 7 april!

3+3
 gratis*

16 65
hetzij  

€ 2,78/fles

Talavent 
IGP Pays d’Oc Languedoc vieilles 
vignes grenache 
rood • 75 cl

6 VOOR33 30 16 35
hetzij  

€ 2,73/fles

Pampano 
DO Rueda  
Spanje verdejo  
wit • 75 cl

6 VOOR32 70
* 50% korting bij aankoop van 6 flessen, verrekend aan de kassa Ons vakmanschap drink je met verstand.

PROMO
Week 10

Geldig van donderdag 11/03  
t.e.m. woensdag 24/03/2021

mijnspar.be

Spar wijnweken
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23 00
hetzij  

€ 3,83/fles

Ziobaffa 
IGT Toscane Rosso & 
IGT Terre Siciliane Italië 
sangiovese en syrah 
rood of pinot grigio wit 
75 cl

4+2 GRATIS**

6 VOOR34 50

KIES & MIX KIES & MIX

** 33,33% korting bij aankoop van 6 flessen naar keuze, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

19 96
hetzij  

€ 3,33/fles

Barramundi 
Australië shiraz  
en petit verdot of  
pinot noir rood of  
chardonnay wit 
75 cl

4+2 GRATIS**

6 VOOR29 94

bio

4+2
 gratis

Deze wijnen van down-under zijn verrassend lekker.
De Barramundi pinot noir heeft in de neus mooi rijp kers-
fruit. Deze wijn kan lichtjes koeler geserveerd worden dan 
de klassieke rode wijn. De goudgele Barramundi Chardonnay 
heeft aroma’s van nectarine, meloen en citrusfruit. Heerlijk 
bij varkensvlees, maar ook bij desserts met vanille en perzik 
of panna cotta.De rode blend van petit verdot en shiraz heeft 
intense aroma’s van pruimen, peper en kruiden.  
Lekker bij aubergines en natuurlijk barbecue.

Heerlijke Italiaanse biowijnen met draaikurk, gemaakt 
met respect voor de natuurlijke omgeving. De makers van 
Ziobaffa werden geïnspireerd door surfen, organisch eten 
en gezellig samenzijn met familie en vrienden. 
De rode Ziobaffa komt uit Toscane en is een blend van 80% 
sangiovese en 20% syrah. De witte Ziobaffa komt uit Sicilië 
en wordt gemaakt van Pinot Grigio.

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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Ziobaffa 
IGT Toscane Rosso & 
IGT Terre Siciliane Italië 
sangiovese en syrah 
rood of pinot grigio wit 
75 cl

4+2
 gratis

18 60
hetzij  

€ 3,10/fles

Las Brisas 
Spanje  
wit rosé of rood 
75 cl

6 VOOR27 90 19 96
hetzij  

€ 3,33/fles

Brumes de Gascogne 
IGP Côtes de Gascogne 
Sud-Ouest colombard 
en sauvignon blanc  
wit •75 cl

4+2 GRATIS**

6 VOOR29 94

** 33,33% korting bij aankoop van 6 flessen naar keuze, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

KIES & MIX

4+2 GRATIS**

** 33,33% korting bij aankoop van 6 flessen naar keuze, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

bio

Las Brisas rosé is de enige mono-cépage wijn in de 
reeks, 100% Bobal, maar wel een blend tussen beide 
wijngaarden. Gezien het overweldigende kleur- 
potentieel van dit druivenras is er tijdens de vinificatie 
amper schilcontact teneinde de markt-gevoelige  
lichte kleur te verkrijgen. Verder wordt de wijn zoals 
een aromatische witte wijn gevinifieerd, reductief, 
zonder enig contact met zuurstof.

Een heerlijke witte wijn, gemaakt met de druiven 
‘Colombard’ en ‘Sauvignon’. Eerstgenoemde is een 
druif die er goed in slaagt zijn zuren te behouden 
en hij geeft mooie opbrengsten van frisse witte 
wijnen met fruit als perzik en nectarine. De Sau-
vignon Blanc heeft een florale frisheid die diverse 
associaties met groenten en fruit oproept. Drink 
deze lekkere, knisperende fruitkorf als aperitief, bij 
koude voorgerechten of allerlei visgerechten.

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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15 78
hetzij  

€ 5,26/fles

Raffaello 
DOC Prosecco Veneto 
Italië extra dry 
75 cl

2+1 GRATIS***

3 VOOR23 6712 98
hetzij  

€ 4,33/fles

Gris de Rosé 
IGP Pays d’Oc Languedoc 
rosé 
75 cl

2+1 GRATIS***

3 VOOR19 4711 90
hetzij  

€ 3,97/fles

Aliado 
Vinho Regional Alentejano 
Portugal  
rood 
75 cl

2+1 GRATIS***

3 VOOR17 85

*** 33,33% korting bij aankoop van 3 flessen, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

2+1
 gratis

Een hemelse rosé van grenache noir, 
grenache gris en cinsault. Op de 
tong proef je een lichte pareling die 
de wijn ook een sappig fris toetsje 
geeft. Een erg trendy wijn voor op 
het terras, bij slaatjes of geroosterde 
gerechten.

Deze traditionele Prosecco is 100%  
Gleradruif. Uitstekend geschikt als  
aperitief en ideaal om te serveren bij 
een temperatuur van 8-10°C. Het gaat 
ook heel goed samen met vis, schelp-
dieren, vegetarische schotels, hapjes en 
snacks.

Deze moderne Portugese jonge wijn is 
een excellent voorbeeld om de pure ex-
pressie te ontdekken van de authentieke 
Portugese druivenvarieteiten. Wijnhuis 
Monte Branco heeft het voordeel om 
met 2 verschillende bodems te werken: 
schiste- en kleigronden. Deze dragen bij 
aan de expressie in de wijn. Dit wordt 
gecombineerd met een nieuwe intel-
ligente kelder met de meest moderne 
technologie. Deze wijn gaat goed samen 
met uw grillades, pasta gerechten en 
charcuterieschotels.

Als op één na kleinste regio van Italië is Basilicata niet zo bekend. 
Vooral land- en wijnbouw domineren deze regio. Het landschap 
is tegelijk uitgestrekt en bergachtig en wordt gedomineerd door 
de vulkaan ‘Monte Vultura’.  
De vulkaan is al duizenden jaren uitgedoofd en de flanken 
vormen de ideale bodem voor de wijngaarden. De 3 Tre Stelle’s 
hebben een mineraal karakter en herken je makkelijk aan de 3 
sterren op de fles. Die verwijzen naar  
de prachtige sterrenhemels die de regio typeren en de 3 factoren 
die het succes van de wijn bepalen: de goede aarde, het lekkere 
fruit en de expertise van de wijnbouwers.

Rood: 100% aglianicodruif. In de wijn complexe aroma’s van 
rijpe kersen, pruimen en zelfs rozenblaadjes. Je proeft gestoofde 
pruimen, noten en chocolade. Stevige wijn die schreeuwt om een 
goed gekruid lamskroontje of een goed stuk vlees.

Wit: Blend van greco- en fianodruiven. Gouden kleur, intens, 
puur parfum van zomerbloemen en witte perzik. In de mond 
intens fris met invloeden van limoen en tropisch fruit. Deze wijn 
past erg goed bij visgerechten, pizza en pasta’s.

Rosé: 100% aglianicodruif. Een donkere rosé met een neus van 
levendig vers rood fruit. Je proeft de sappigheid van de agliani-
codruif en ook toetsen van rijp zwart fruit. Lekker bij pasta met 
zeevruchten, gegrilde groenten en zuiderse gerechten.

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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2+1
 gratis

15 78
hetzij  

€ 5,26/fles

Raffaello 
DOC Prosecco Veneto 
Italië extra dry 
75 cl

*** 33,33% korting bij aankoop van 3 flessen, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

15 18hetzij  
€ 5,06/fles

Tre Stelle 
IGT Basilicata of  
DOC Aglianico del Vulture 
Italië  
wit, rosé of rood 
75 cl

2+1 GRATIS***

3 VOOR22 77

KIES & MIX

*** 33,33% korting bij aankoop van 3 flessen naar keuze, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

Deze traditionele Prosecco is 100%  
Gleradruif. Uitstekend geschikt als  
aperitief en ideaal om te serveren bij 
een temperatuur van 8-10°C. Het gaat 
ook heel goed samen met vis, schelp-
dieren, vegetarische schotels, hapjes en 
snacks.

Als op één na kleinste regio van Italië is Basilicata niet zo bekend. 
Vooral land- en wijnbouw domineren deze regio. Het landschap 
is tegelijk uitgestrekt en bergachtig en wordt gedomineerd door 
de vulkaan ‘Monte Vultura’.  
De vulkaan is al duizenden jaren uitgedoofd en de flanken 
vormen de ideale bodem voor de wijngaarden. De 3 Tre Stelle’s 
hebben een mineraal karakter en herken je makkelijk aan de 3 
sterren op de fles. Die verwijzen naar  
de prachtige sterrenhemels die de regio typeren en de 3 factoren 
die het succes van de wijn bepalen: de goede aarde, het lekkere 
fruit en de expertise van de wijnbouwers.

Rood: 100% aglianicodruif. In de wijn complexe aroma’s van 
rijpe kersen, pruimen en zelfs rozenblaadjes. Je proeft gestoofde 
pruimen, noten en chocolade. Stevige wijn die schreeuwt om een 
goed gekruid lamskroontje of een goed stuk vlees.

Wit: Blend van greco- en fianodruiven. Gouden kleur, intens, 
puur parfum van zomerbloemen en witte perzik. In de mond 
intens fris met invloeden van limoen en tropisch fruit. Deze wijn 
past erg goed bij visgerechten, pizza en pasta’s.

Rosé: 100% aglianicodruif. Een donkere rosé met een neus van 
levendig vers rood fruit. Je proeft de sappigheid van de agliani-
codruif en ook toetsen van rijp zwart fruit. Lekker bij pasta met 
zeevruchten, gegrilde groenten en zuiderse gerechten.

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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-25%

bij aankoop van 1 fles

25% KORTING

5 09
75 cl

Vendanges d’Anastasie 
IGP Pays d’Oc  
rosé 6 79

bij aankoop van 1 fles

bij aankoop van 1 fles

bij aankoop van 1 fles

bij aankoop van 1 fles

25% KORTING

25% KORTING

25% KORTING

25% KORTING

4 42
75 cl

5 99
75 cl

5 1775 cl

6 1975 cl

Klet Breda 
Goriska Brda  
Slovenië  
sauvignon blanc en ribolla 
gialla wit

Serbal 
Uco Valley Argentinië 
malbec  
rood

Marc Jambon 
AOP Beaujolais Villages 
vieilles vignes gamay  
rood

Les Hauts de Cairanne 
AOP Côtes du Rhône Villages 
grenache syrah  
en mourvèdre  
rood

5 89

7 99

6 89

8 25

-25%

Ons vakmanschap drink je met verstand.

3

-25%

De Vendanges d’Anastasie wijnen worden met zorg gemaakt  
in de schaduw van de Pont du Gard op de kalkrijke heuvel van  
“Les Colline de Bourdic”. Deze optimale terroirs geven frisheid 
en elegantie aan deze wijnen. Deze frisse rosé is heerlijk als 
aperitief en als begeleider van voorgerechten en lichte  
vleesschotels. Ook lekker in combinatie met gegrilde vis.

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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bij aankoop van 1 fles

bij aankoop van 1 fles

bij aankoop van 1 fles

bij aankoop van 1 fles

4 42
75 cl

5 99
75 cl

5 1775 cl

6 1975 cl

Klet Breda 
Goriska Brda  
Slovenië  
sauvignon blanc en ribolla 
gialla wit

Serbal 
Uco Valley Argentinië 
malbec  
rood

Marc Jambon 
AOP Beaujolais Villages 
vieilles vignes gamay  
rood

Les Hauts de Cairanne 
AOP Côtes du Rhône Villages 
grenache syrah  
en mourvèdre  
rood

-20%

Ons vakmanschap drink je met verstand. Ons vakmanschap drink je met verstand.

2

1

3 4 5

bio

-25%

bij aankoop van 1 partybox

25% KORTING

11 98
3 L

Pasqua 
Italië chardonnay wit of 
cabernet en merlot rood

15 98

bij aankoop van 1 fles

bij aankoop van 1 fles

bij aankoop van 1 fles

20% KORTING

20% KORTING

20% KORTING

6 07
75 cl

5 59
75 cl

7 88
75 cl

3  Château Camp de la Hire 
AOP Castillon  
Côtes de Bordeaux  
rood

4  HM Helma und Marlies 
Kremstal Oostenrijk  
grüner veltliner 
wit

5  Maurice Bonnamy 
AOP Crémant de Loire  
brut blanc

7 59

6 99

9 85

bio

1  Deze biowijn vormt een mooi paar met pasta- 
gerechten, gebakken en geroosterde vleesgerechten 
en kazen. Heerlijke blend van de Cabernet- en  
Merlotdruif. 

2  Deze 100% Chardonnaywijn uit Veneto is ideaal 
voor antipasti en visgerechten. In de neus neem je 
appeltjes, ananas en abrikozen waar.

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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Je dagelijkse portie vitamines

1 45 
kg 1 99 

kg

zoete aardappel 
België

1 95 
kg

GRANNY SMITH  
appelen 
Italië

KNALPRIJS

1 59 
kg

 
bananen  
Dominicaanse Republiek/
Ecuador/Peru

2 65 
400 g

 
groenten  
voor kervelsoep 
kg € 6,63

 
eetappelsienen  
Spanje

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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GRATIS
1 verpakking   

wraps 6 stuks  
bij aankoop van 1 verpakking 

  
Noorse gerookte zalm 140 g

nieuwe foto
staal fotostudio

op 16/02
675628 

Pampano
DO Rueda Spanje Verdejo  
wit  •  75 cl

Frisse en exotische neus en smaak. Deze 
Spaanse wijn heeft een lange en aromatische 
afdronk. Heerlijk bij slaatjes en allerhande 
visbereidingen.

zie promotie op pagina 1

Wijntip

bij aankoop van 1 verpakking

20% KORTING

2 55
370 g

 
gemarineerde  
voorgekookte krieltjes 
kg € 6,89

3 19

4 93
hetzij 

kg € 8,22

 
quiche Lorraine 
300 g

2DE AAN 1/2 PRIJS**

2 VOOR6 58

2 79 
100 g

scampi in looksaus met prei 
of scampi met curry 
kg € 27,90

3 29
vanaf

traiteur

vanaf € 7,18  - € 5,38 voor 1 promopack (kg € 6,73)

2DE AAN 1/2 PRIJS

COME A CASA 
lasagne Bolognese 
of salmone of  
macaroni gratin 
800 g

bij aankoop van 1 promopackbij aankoop van 1 verpakking

kg € 28,99  - € 24,64

15% KORTING

 
roodbaarshaasje 
± 250 g

verse vis

**25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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Gek op steak!

Je vindt het recept  
van “dunne lende met chimichuri” 
op mijnspar.be

11 09

Les Hauts de Cairanne
Côtes du Rhône Villages  
rood•  75 cl

Ontdek de rijke geuren van zwart fruit  
en kruiden. Smaak is soepel met fluwelen  
tannines en elegantie.

zie promotie op pagina 6

Wijntip

22 99 
kg

 
premium  
Ierse dunne lende

27 19

8 39 
kg

filetgebraad 
varken

KNALPRIJS

11 95

9 69 
kg

pitavlees 
varken 11 39

12 99 
kg

USA burgers 
rund

14 99 10 99 
kg

gepaneerde 
kippenfinettes

13 99

 Ons vakmanschap drink je met verstand.

4 Spar pitabroodjes
2 San Marzanotomaten 

1 verpakking Spar geraspte worteltjes 
1 verpakking Spar ijsbergsla 

300 g gyros van kip 
Boni olijfolie 

 
dressing: 

1 teentje look
3 el Boni mayonaise

125 g Oikos Griekse yoghurt
1 kl gemalen komijn

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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9 99 
kg

kippengyros 

11 09 1 29 
500 g

 
pitabroodjes  
2 x 5 stuks 
kg € 2,58 1 49

KIES & MIX

vanaf € 4,18  - € 3,13 voor 2 (vanaf kg € 5,40)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

DANONE OIKOS 
2 x 145 g,  
4 x 115 g of 480 g 
naar keuzeLes Hauts de Cairanne

Côtes du Rhône Villages  
rood•  75 cl

Ontdek de rijke geuren van zwart fruit  
en kruiden. Smaak is soepel met fluwelen  
tannines en elegantie.

**25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa

22 99 
kg

 
premium  
Ierse dunne lende

gepaneerde 
kippenfinettes

 Ons vakmanschap drink je met verstand.

Pita met kippengyros en yoghurtdressing
4 stuks • 30 min

4 Spar pitabroodjes
2 San Marzanotomaten 

1 verpakking Spar geraspte worteltjes 
1 verpakking Spar ijsbergsla 

300 g gyros van kip 
Boni olijfolie 

 
dressing: 

1 teentje look
3 el Boni mayonaise

125 g Oikos Griekse yoghurt
1 kl gemalen komijn

1. Dressing: pel het teentje look en pers boven een kom. Roer de mayonaise en yoghurt erdoor. 
Kruid met komijn, peper en zout.

2. Snij de tomaten in fijne plakjes.
3. Roerbak de gyros in een scheutje olijfolie gaar in 8 min.
4. Toast de pitabroodjes in de broodrooster en snij open.
5. Bestrijk de binnenzijde met dressing en vul ze met een beetje ijsbergsla,  

wat geraspte worteltjes, een plakje tomaat en de gyros. 
6. Werk af met een lepeltje saus en serveer met de rest van de groenten en dressing.

aan 
tafel!
uit de 

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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1 65 
185 g

 
kip curry salade 
kg € 8,92 1 85

KIES & MIX

vanaf € 6,18  - € 4,12 voor 3 (vanaf kg € 9,16)

2+1 GRATIS***

AOSTE 
charcuterie 
vanaf 70 g 
naar keuze

bij aankoop van 2 producten naar keuze

 vanaf € 5,98 voor 2 (vanaf kg € 37,38)

GRATIS KNUFFEL

MARCASSOU 
voorverpakte charcuterie 
vanaf 80 g 
naar keuze

In a hurry?  
Broodje kip curry!

Met liefde  
ge(s)maakt!

*** 33,33% korting bij aankoop van 3 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa
 

** 25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

1 05 
100 g

goldworst 
EXCELLENT 
kg € 10,50

1 28

1 15 
100 g

preskop 
in tomatensaus 
EXCELLENT 
kg € 11,50

1 45

1 49 
100 g

Meesterlycke ham 
EXCELLENT 
kg € 14,90

KNALPRIJS

1 99

1 55 
100 g

fijnkost salami 
EXCELLENT 
kg € 15,50

1 95

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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Met liefde  
ge(s)maakt!

1 45 
100 g

LEERDAMMER 
original 27 % V.G., light 17 % V.G. 
of caractère 48 % V.G.  
naar keuze 
kg € 14,50

KNALPRIJS

1 79
vanaf

1 55 
100 g

NAZARETH 
classic 27 % V.G. of 
light 16 % V.G. 
kg € 15,50

1 85
vanaf

Marc Jambon
AOP Beaujolais Villages, Frankrijk -  
vieilles vignes, gamay • rood • 75 cl

Authentieke Beaujolais met goede struc-
tuur : soepel, sappig, zeer harmonieus en 
dorstlessend met een robijn-kerskleur. 
Ideale beleider van uw kaas- en  
charcuterieschotels.

zie promotie op pagina 6

Wijntip

1 15 
100 g

VACHE BLEUE 
korstloze Finse Emmental 
30 % V.G. 
kg € 11,50 1 35 1 09 

100 g

 
Noord-Hollandse 
jonge Gouda  
30 % V.G. 
kg € 10,90 1 255 39 

200 g

ENTREMONT 
comté 
kg € 26,95

5 85

KIES & MIX

vanaf € 6,60  - € 4,95 voor 2 (vanaf kg € 13,03)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

PÈRE JOSEPH  
5 sneetjes 175 g of 
PASSENDALE  
classic blok, sneetjes of caractère 
vanaf 150 g 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 4,10  - € 3,07 voor 2 (vanaf kg € 15,35)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

MAREDSOUS 
voorverpakte kaas 
of smeerkaas 
vanaf 100 g 
naar keuze

 
** 25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand.

1 05 
100 g

goldworst 
EXCELLENT 
kg € 10,50

preskop 
in tomatensaus 
EXCELLENT 
kg € 11,50

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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vanaf € 2,70  - € 1,80 voor 6  
(vanaf kg € 4,17)

4+2 GRATIS****

2+1 GRATIS***

4 35

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 1,82  - € 1,46 voor 2  
(vanaf kg € 4,87)

20% KORTING of

PUR NATUR 
natuuryoghurt 150 g, 500 g, 700 g, 
750 g, 1 kg of 6 x 125 g naar keuze

bij aankoop van 3 verpakkingen

vanaf € 2,73  - € 1,91 voor 3 (vanaf kg € 4,24)

30% KORTING

KIES & MIX

vanaf € 5,38  - € 4,03 voor 2 (vanaf kg € 8,26)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

LA LAITIÈRE 
producten  
met Belgische chocolade  
4 x 115 g, 2 x 85 g,  
4 x 61 g of 4 x 100 g 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 17,60  - € 13,20 voor 2 (L € 0,83)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

JOYVALLE 
volle of halfvolle melk 
in brick 
8 x 1 L

KIES & MIX

vanaf € 4,62  - € 3,08 voor 3 (vanaf kg € 4,11)

2+1 GRATIS***

BECEL of 
BECEL PRO ACTIV 
margarine 
vanaf 225 g 
naar keuze

KIES & MIX

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 2,34  - € 1,87 voor 2 (vanaf kg € 3,74)

20% KORTING

ALPRO 
margarine  
vanaf 250 g 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 7,28  - € 3,64 voor 2 (kg € 4,04)

1+1 GRATIS*

AVIKO 
malse kip, runderreepjes 
of genua gnocchi pesto 
450 g

diepvries

diepvries

bij aankoop van 2 verpakkingen

20% KORTING

6 80
hetzij 

kg € 14,17

MORA 
vegetarische mini mix 
240 g

2 VOOR8 50

3 55
hetzij 

kg € 5,92

IGLO 
fish stiks omega 3 
10 stuks 
300 g

1+1 GRATIS*

2 VOOR7 10

diepvries

diepvries

KIES & MIX

vanaf € 4,98  - € 2,49 voor 2 (vanaf kg € 4,38)

1+1 GRATIS*

IGLO 
groentenburgers,  
green cuisine of visgratin 
vanaf 240 g 
naar keuze

* 50% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa  
** 25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa 

*** 33,33% korting bij aankoop van 3 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa
* 50% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa • ** 25% korting bij aankoop van 4 stuks, verrekend aan de kassa  

*** 33,33% korting bij aankoop van 3 stuks naar keuze, verrekend aan de kassa . ****33% korting bij aankoop van 6 stuks naar keuze, verrekend aan de kassa

KIES & MIX

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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1 59 
vanaf  
500 g

Zweeds wit of 
meergranenbrood 
vanaf kg € 2,65

KNALPRIJS

2 15vanaf

KIES & MIX

vanaf € 2,70  - € 1,80 voor 6  
(vanaf kg € 4,17)

4+2 GRATIS****

piccolo’s 
vanaf 65 g

2 90
hetzij 

kg € 5,52

rijsttaartjes 
175 g

2+1 GRATIS***

3 VOOR4 35

2 45 
4 x 65 g

FAZER 
rogge toastbrood 
kg € 9,42

2 65

KIES & MIX

vanaf € 4,72  - € 2,36 voor 2 (kg € 5,13)

1+1 GRATIS*

HERTA 
blader- of kruimeldeeg 
230 g

Een rondje gezelligheid

PUR NATUR 
natuuryoghurt 150 g, 500 g, 700 g, 
750 g, 1 kg of 6 x 125 g naar keuze

vanaf € 17,60  - € 13,20 voor 2 (L € 0,83)

JOYVALLE 
volle of halfvolle melk 
in brick 
8 x 1 L

IGLO 
groentenburgers,  
green cuisine of visgratin 
vanaf 240 g 
naar keuze

* 50% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa • ** 25% korting bij aankoop van 4 stuks, verrekend aan de kassa  
*** 33,33% korting bij aankoop van 3 stuks naar keuze, verrekend aan de kassa . ****33% korting bij aankoop van 6 stuks naar keuze, verrekend aan de kassa

3 75
hetzij 

kg € 8,93

Berlijnse bollen 
105 g

3+1 GRATIS**

4 VOOR5 00

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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ETNA 
guimauves 
500 g 
€ 3,59 (kg € 7,18)

FRIEDEL 
hazenpaar 
60 g 
€ 0,75 (kg € 12,50)

LIBEERT 
zakje holle eieren 
met witte-, melk- of 
pure chocolade of 
caramel doré 
120 g 
vanaf € 3,05  
(kg € 25,42)

 
haas melkchocolade  
multicolor 
180 g 
€ 2,09 (kg € 11,61)

 
eitjes met witte-,  
pure-, melkchocolade of  
melkchocolade  
met hazelnootvulling 
250 g 
vanaf € 1,73  
(kg € 6,92)

 
dragee eitjes 
250 g 
€ 2,93 (kg € 11,72)

 
jelly beans 
400 g 
€ 2,61 (kg € 6,53)

Bijt maar in m’n oor!

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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eitjes met witte-,  
pure-, melkchocolade of  
melkchocolade  
met hazelnootvulling 
250 g 
vanaf € 1,73  
(kg € 6,92)

 
jelly beans 
400 g 
€ 2,61 (kg € 6,53)

KIES & MIX

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 3,96  - € 3,17 voor 2 (vanaf kg € 10,57)

20% KORTING

CÔTE D’OR 
chocoladetabletten 
vanaf 150 g 
naar keuze

bij aankoop van 1 verpakking

20% KORTING

4 79
250 g

GUYLIAN 
zeevruchten  
windowbox 
kg € 19,16

5 99

bij aankoop van 1 promopack

vanaf € 5,47  - € 4,69 voor 1 promopack (kg € 10,06)

12+2 GRATIS

MILKA 
leo  
melk of wit 
466 g

bij aankoop van 1 promopack

vanaf € 3,58  - € 2,86 voor 1 promopack (kg € 10,21)

8+2 GRATIS

BAHLSEN 
pick up classic,  
melk of puur 
280 g

KIES & MIX

vanaf € 5,98  - € 4,48 voor 2 (vanaf kg € 13,58)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

M&M’S 
pouches  
of tabletten 
vanaf 150 g 
naar keuze

bij aankoop van 1 promopack

vanaf € 5,58  - € 4,78 voor 1 promopack (vanaf kg € 11,95)

€ 0,80 KORTING

DELACRE 
Biarritz, marquisettes, mélange 
Namur, matadi of cigarettes russes 
vanaf 2 x 125 g

KIES & MIX

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 2,84  - € 2,41 voor 2 (vanaf kg € 4,82)

15% KORTING

LOTUS 
speculoos 
vanaf 150 g 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 3,38  - € 1,69 voor 2 (kg € 7,68)

1+1 GRATIS*

OREO 
crunchies  
dipped of original 
110 g

KIES & MIX

bij aankoop van 3 verpakkingen

vanaf € 3,96  - € 2,97 voor 3 (vanaf kg € 6,00)

25% KORTING

LU 
penny wafer melk, madeira, 
pim’s orange, choco as,  
petit beurre, petit beukelaer 
of Bastogne 
vanaf 100 g 
naar keuze

* 50% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa  
** 25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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KIES & MIX

vanaf € 5,98  - € 4,48 voor 2 (kg € 11,61)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

 
cups,  
passend voor  
Dolce Gusto apparaat 
16 stuks 
naar keuze

KIES & MIX

bij aankoop van 3 verpakkingen

vanaf € 11,97  - € 9,58 voor 3 (kg € 30,71)

20% KORTING

DOUWE EGBERTS 
caps lungo dessert, 
moka of black
20 stuks 
104 g

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 1,98  - € 1,68 voor 2  
(kg € 28,00)

15% KORTING of

LIPTON 
thee  
naar keuze

KIES & MIX

bij aankoop van 4 verpakkingen

vanaf € 3,96  - € 2,97 voor 4 
(kg € 24,75)

25% KORTING
KIES & MIX

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 4,30  - € 3,65 voor 2 (vanaf kg € 9,13)

15% KORTING

LOTUS 
speculoospasta 
vanaf 200 g 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 3,78  - € 1,89 voor 2 (kg € 13,50)

1+1 GRATIS*

ROYCO 
snack pasta Bolognese 
of carbonara 
70 g

KIES & MIX

vanaf € 5,32  - € 3,99 voor 4 (vanaf kg € 2,00)

3+1 GRATIS***

BARILLA 
deegwaren 
vanaf 400 g 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 4,06  - € 3,04 voor 2 (vanaf L € 3,45)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

DEVOS LEMMENS 
curry- of tomatenketchup  
in squeeze 440 ml of  
mayonaise met avocado-olie 
300 ml 

KIES & MIX

vanaf € 4,36  - € 3,27 voor 4 (vanaf kg € 20,44)

3+1 GRATIS***

ZWAN 
worsten  
vanaf 40 g 
naar keuze

* 50% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa  
** 25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa 
*** 25% korting bij aankoop van 4 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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bij aankoop van 3 verpakkingen

vanaf € 11,97  - € 9,58 voor 3 (kg € 30,71)

DOUWE EGBERTS 
caps lungo dessert, 
moka of black
20 stuks 
104 g

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 4,30  - € 3,65 voor 2 (vanaf kg € 9,13)

vanaf € 5,32  - € 3,99 voor 4 (vanaf kg € 2,00)

vanaf € 4,36  - € 3,27 voor 4 (vanaf kg € 20,44)

CONTREX 
of HÉPAR 
natuurlijk  
mineraalwater pet 
6 x 1 L of 6 x 1,5 L

KIES & MIX

vanaf € 9,18  - € 6,88 voor 2 (vanaf L € 0,57)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

KIES & MIX

vanaf € 10,37  - € 7,78 voor 2 (vanaf L € 0,97)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

BRU 
natuurlijk  
lichtbruisend  
mineraalwater 
8 x 50 cl of 6 x 1,25 L

KIES & MIX

vanaf € 11,38  - € 5,69 voor 2 (vanaf L € 1,44)

1+1 GRATIS*

MAY TEA 
6 x 33 cl of 6 x 1 L 
naar keuze KIES & MIX

vanaf € 13,20  - € 9,90 voor 2 (vanaf L € 0,83)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

PEPSI  
6 x 1,5 L of 
7 UP  
4 x 1,5 L 
pet  
naar keuze 

KIES & MIX

vanaf € 6,75  - € 4,50 voor 3 (vanaf kg € 7,50)

2+1 GRATIS***

PRINGLES 
chips 
vanaf 160 g 
naar keuze

KIES & MIX

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 2,38  - € 1,90 voor 2  
(vanaf kg € 7,60)

20% KORTING

LAY’S 
bugles, grills of 
strong chips  
125 g of 150 g 
naar keuze

KIES & MIX

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 3,10  - € 2,48 voor 2 (vanaf kg € 8,27)

20% KORTING

DUYVIS 
vanaf 150 g 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 16,18  - € 12,13 voor 2 (L € 8,09)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

CRUZ 
porto  
tawny of pink 
75 cl

* 50% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa  • ** 25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa 
*** 33,33% korting bij aankoop van 3 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa • Ons vakmanschap drink je met verstand. 

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingenmet je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen



20  
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

© 2021 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, COCA-COLA LIGHT, SPRITE en, FANTA en FANTA ZERO zijn gedeponeerde merken van The Coca-Cola Company.
© 2021 The Coca-Cola Company. COCA-COLA ENERGY is een gedeponeerd merk van The Coca-Cola Company.

©2021 DP Beverages. FUZE TEA is een gedeponeerd merk van DP Beverages. VU – Coca-Cola European Partners Belgium bv -  1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.
“Hoog caffeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven (32 mg cafeïne/100 ml). Vitamines B3 en B6 dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme. 

Het is aanbevolen er een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde, actieve levensstijl op na te houden.”

bij aankoop van 
2 verpakkingen
FUZE TEA
Smaak naar keuze
PET 4x1,25L of PET 4x40cl

-50%
2de

bij aankoop van 
1 verpakking
COCA-COLA, FANTA OF SPRITE
Smaak naar keuze
CAN 6x33cl

-15%

1+1
GRATISDE ENERGIE  

DIE JE WIL.
DE SMAAK WAAR  
JE VAN HOUDT.

EXTRA
SMAAK

COCA-COLA

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingen
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bij aankoop van 1 promopack

14+10 GRATIS

7 68
24 x 25 cl 

+ lg.

MAES PILS 
bak 
L € 1,28

13 17

bij aankoop van 1 promopack

18+6 GRATIS

13 1024 x 33 cl 
+ lg.

JUPILER 
bak 
L € 1,65

17 47

bij aankoop van 1 bak of 2 packs

 vanaf € 8,50 voor 2 packs (L € 2,83) 
 of € 13,87 per bak (L € 2,31)

STELLA ARTOIS 
fles 
6 x 25 cl of  
24 x 25 cl + lg.

+ GRATIS GLAS

bij aankoop van 2 verpakkingen

+ GRATIS RETROGLAS

11 58
4 x 33 cl 

+ lg.

OMER 
blond 
L € 4,39

bij aankoop van 2 verpakkingen

bij aankoop van 1 promopack

4+2 GRATIS

5 34
6 x 33 cl 

+ lg.

HAPKIN 
fles 
L € 2,70

8 02

+ GRATIS GLAS

11 184 x 33 cl 
+ lg.

LE FORT 
tripel 
L € 4,23

 
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

© 2021 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, COCA-COLA LIGHT, SPRITE en, FANTA en FANTA ZERO zijn gedeponeerde merken van The Coca-Cola Company.
© 2021 The Coca-Cola Company. COCA-COLA ENERGY is een gedeponeerd merk van The Coca-Cola Company.

©2021 DP Beverages. FUZE TEA is een gedeponeerd merk van DP Beverages. VU – Coca-Cola European Partners Belgium bv -  1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.
“Hoog caffeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven (32 mg cafeïne/100 ml). Vitamines B3 en B6 dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme. 

Het is aanbevolen er een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde, actieve levensstijl op na te houden.”

bij aankoop van 
2 verpakkingen
FUZE TEA
Smaak naar keuze
PET 4x1,25L of PET 4x40cl

-50%
2de

bij aankoop van 
1 verpakking
COCA-COLA, FANTA OF SPRITE
Smaak naar keuze
CAN 6x33cl

-15%

1+1
GRATISDE ENERGIE  

DIE JE WIL.
DE SMAAK WAAR  
JE VAN HOUDT.

EXTRA
SMAAK

COCA-COLA

vanaf € 8,08  - € 6,73 + lg. voor 1 promopack (L € 3,40)

5+1 GRATIS

ENAME 
6 x 33 cl 
naar keuze

bij aankoop van 1 promopack

Toon je XTRA-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingen
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KIES & MIX

vanaf € 5,67  - € 3,78 voor 3 (vanaf L € 4,20)

2+1 GRATIS***

COLGATE, 
TAHITI of PALMOLIVE 
vanaf 50 ml of 1 stuk 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 6,15  - € 4,10 voor 3 (vanaf L € 13,67)

2+1 GRATIS***

NIVEA 
deo of douche 
vanaf 50 ml 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 7,95  - € 5,30 voor 3 (vanaf € 0,10/stuk)

2+1 GRATIS***

VANIA, OB of CAREFREE 
maandverband, tampons 
of inlegkruisjes 
vanaf 12 stuks 
naar keuze

KIES & MIX

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 10,18  - € 6,82 voor 2 (vanaf L € 2,27)

33% KORTING

CORAL  
vloeibaar wasmiddel  
26 wasbeurten of 
ROBIJN  
wasverzachter  
vanaf 870 ml 
naar keuze 
 

bij aankoop van 1 promopack

vanaf € 9,98  - € 4,99 voor 1 promopack  
(wasbeurt € 0,05)

1+1 GRATIS

SILAN 
wasverzachter  
fresh control  
floral crisp of ice blue 
2 x 1,25 L

bij aankoop van 1 promopack

vanaf € 23,10  - € 17,32 voor 1 promopack  
(wasbeurt € 0,22)

2DE AAN 1/2 PRIJS

DIXAN 
gel extreme power, 
color of  
fresh lavender 
2 x 40 wasbeurten

KIES & MIX

vanaf € 5,26  - € 3,94 voor 2  
(vanaf L € 1,58)

2DE AAN 1/2 PRIJS**

AJAX 
vanaf 750 ml 
naar keuze

KIES & MIX

vanaf € 7,98  - € 3,99 voor 2 (vanaf kg € 4,68)

1+1 GRATIS*

PURINA 
dentalife large, 
medium of small 
345 g of 426 g

KIES & MIX

vanaf € 4,05  - € 2,70 voor 3 (vanaf kg € 1,80)

2+1 GRATIS***

PEDIGREE 
snacks 
vanaf 70 g of 1 stuk 
naar keuze

* 50% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa  
** 25% korting bij aankoop van 2 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa 
*** 33,33% korting bij aankoop van 3 verpakkingen naar keuze, verrekend aan de kassa

*  Alle Nalys producten zijn FSC© gecertificeerd. Dit label is de garantie dat grondstoffen uit verantwoord bosbeheer komen.

Keukenpapier*

Toiletpapier*

-25%

bij aankoop van 2 Nalys 
producten naar keuze

-33,33
bij aankoop van 3 Nalys 

producten naar keuzeOF

met je XTRA-app of -kaartSpar-kortingen
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vanaf € 6,15  - € 4,10 voor 3 (vanaf L € 13,67)

bij aankoop van 2 verpakkingen

vanaf € 10,18  - € 6,82 voor 2 (vanaf L € 2,27)

CORAL  
vloeibaar wasmiddel  
26 wasbeurten of 
ROBIJN  
wasverzachter  
vanaf 870 ml 
naar keuze 
 

bij aankoop van 1 promopack

vanaf € 23,10  - € 17,32 voor 1 promopack  
(wasbeurt € 0,22)

vanaf € 4,05  - € 2,70 voor 3 (vanaf kg € 1,80)

*  Alle Nalys producten zijn FSC© gecertificeerd. Dit label is de garantie dat grondstoffen uit verantwoord bosbeheer komen.

Keukenpapier*

Toiletpapier*

-25%

bij aankoop van 2 Nalys 
producten naar keuze

-33,33
bij aankoop van 3 Nalys 

producten naar keuzeOF

met je XTRA-app of -kaart



-50%

-50% -50%

5 99

OP VERTOON VAN JE TOP DEAL CARD
OP=OP

OP VERTOON VAN JE TOP DEAL CARD
OP=OP

OP VERTOON VAN JE TOP DEAL CARD
OP=OP

5 00

1 95

 
notenmengeling 
250 g 
promoprijs kg € 10,00

2 50
OP VERTOON VAN JE TOP DEAL CARD

OP=OP

 
gemalen koffie  
dessert of moka  
4 x 250 g

3 98

BALADE 
room  
voor pasta en sauzen of  
quiches en gratins 
250 ml 
promoprijs L € 3,88

0 97MARTHA 
guilty pleasure of 
sexy blond 
4 x 33 cl + lg. 
promoprijs L € 2,27

2 99

Deze TOP DEALS* zijn geldig  
van 11/03 tot en met 17/03/2021.

Deze TOP DEALS* zijn geldig  
van 18/03 tot en met 24/03/2021.

-50%

OP VERTOON VAN JE TOP DEAL CARD
OP=OP9 16

 
gemalen koffie  
cafeïnevrij  
4 x 250 g

4 587 96
vanaf

Iedere individuele uitbater van de hierboven vermelde verkooppunten wordt beschouwd als verantwoordelijke uitgever voor de correcte toepassing 
van de prijzen en de promoties van deze folder, alsook voor de eventuele toepassing van belastingen en taksen op de verspreiding ervan. 
De gegevens van iedere uitbater zijn beschikbaar op mijnspar.be.

Provincie Antwerpen : 
Antwerpen 2050 : Gloriantlaan 24  •  Tel. 03/772.73.59 (*)
Booischot 2221 : Kleine Steenweg 5  •  Tel. 015/22.24.36 (*)
Deurne 2100 : Lanteernhofstraat 85 • Tel. 03/321.00.83
Duffel 2570 : Mijlstraat 53  •  Tel. 015/31.30.70
Eindhout 2430 : Meir 21  •  Tel. 014/86.63.55
Essen-Wildert 2910 : Sint-Jansstraat 51  •  Tel. 03/667.78.24
Hombeek 2811 : Kapelseweg 4  •  Tel. 015/41.26.23
Kessel 2560 : Liersesteenweg 49  •  Tel. 03/480.43.48 (*)
Koningshooikt 2500 : Dorpsstraat 31  •  Tel. 03/482.13.51
Lichtaart 2460 : Poederleesteenweg 6  •  Tel. 014/55.66.19 (*)
Loenhout 2990 : Kapelstraat 46  •  Tel. 03/669.62.91
Mechelen 2800 : Brusselsesteenweg 126  •  Tel. 015/45.91.40
Meerhout 2450 : Gestelsesteenweg 105  •  Tel. 014/30.03.23
Nieuwmoer 2920 : Wuustwezel Steenweg 13  •  Tel. 03/667.22.94 (*)
Nijlen 2560 : Herenthoutsesteenweg 88  •  Tel. 03/481.86.22
Noorderwijk 2200 : Ring 60  •  Tel. 014/26.16.24
Olen O-L-Vrouw 2250 : Oevelseweg 76 • Tel. 014/22.02.37
Schriek 2223 : Leo Kempenaersstraat 32  •  Tel. 015/23.32.32
Sint-Katelijne-Waver 2860 : Mechelsesteenweg 324-328  •  Tel. 015/55.28.38
Tongerlo 2260 : Langstraat 61  •  Tel. 014/54.48.05
Zwijndrecht 2070 : Statiestraat 77/81  •  Tel. 03/252.97.32

Provincie Limburg :
Alken 3570 : Onze Lievevrouwstraat 133  •  Tel. 011/31.21.76
Beringen 3582 : Tennisstraat 104  •  Tel. 011/42.23.15
Halen 3545 : Singellaan 20 •  Tel. 013/35.14.20
Hamont-Achel  3930 : Dorpsstraat 30  •  Tel. 011/64.22.19 (*)
Hasselt 3500 : Zandstraat 125  •  Tel. 011/22.15.23
Herk-De-Stad Schakkebroek 3540 : 
Schoolstraat 18  •  Tel. 013/55.25.10 (*)
Heusden Zolder 3550 : Guido Gezellelaan 175 •  Tel. 011/42.23.75 (*)
Heusden Zolder (Bolderberg) 3550 : Sint-Jobstraat 190  •  Tel. 011/45.45.48
Kaulille 3950 : Kaulilledorp 40  •  Tel. 011/44.52.17
Kerkhoven (Lommel) 3920 : Kerkhovensesteenweg 441  •  Tel. 011/81.18.46
Kwaadmechelen 3945 : Heidestraat 93 • Tel. 013/66.15.06
Lommel 3920 : Lutlommel 169  •  Tel. 011/54.41.74
Neeroeteren 3680 : Ophovenstraat 30  •  Tel. 089/86.49.35 (*)
Paal 3583 : Sint-Janstraat 7  •  Tel. 011/43.17.08 (*)
Peer 3990 : Oudestraat 28  •  Tel. 011/63.17.06
Tessenderlo 3980 : Paalseweg 11-13  •  Tel. 013/46.13.45
Zepperen 3800 : Eynestraat 85  •  Tel. 011/68.41.11

Provincie Vlaams Brabant : 
Asse 1730 : Gentsesteenweg 122/126  •  Tel. 02/452.54.02
Berg 1910 : Kerkhoflaan 24  •  Tel. 016/65.62.87

Diest 3290 : Michel Theysstraat 70  •  Tel. 013/46.28.73
Drieslinter 3350 : Stationsstraat 2  •  Tel. 011/78.07.27
Elewijt 1982 : Rubenslaan 1  •  Tel. 015/61.30.00
Glabbeek 3380 : Grotestraat 17  •  Tel. 016/77.79.91 (*)
Haasrode 3053 : Blandenstraat 173  •  Tel. 016/40.31.38
Halle 1500 : Nijvelsesteenweg 116  •  Tel. 02/380.84.45
Heverlee 3001 : Naamsesteenweg 380  •  Tel. 016/40.48.11 (*)
Huldenberg 3040 : Elzasstraat 16 - 20  •  Tel. 02/767.08.98
Kessel-Lo  3010 : Wilselsesteenweg 115  •  Tel. 016/35.54.40
Opwijk 1745 : Marktstraat 39  •  Tel. 052/35.55.64 (*)
Sint-Genesius-Rode 1640 : 
Hallesesteenweg 215  •  Tel. 02/380.32.27
Tielt Winge 3390 : Rillaarseweg 17  •  Tel. 016/64.96.54
Wespelaar 3150 : Dijkstraat 42  •  Tel. 016/60.21.61
Wijgmaal 3018 : Baron Descampslaan 112  •  Tel. 016/44.62.80
Winksele 3020 : Termerestraat 19  •  Tel. 016/25.36.72
Wolvertem 1861 : Godshuisstraat 2A  •  Tel. 02/269.01.55
Zemst-Hofstade 1980 : Tervuursesteenweg 25  •  Tel. 015/42.22.85

Provincie Waals Brabant :
Hélécine 1357 : Rue Armand Dewolf, 25 A  •  Tel. 019/65.62.23
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* maximum 3 stuks per deelnemend TOP DEAL product! Toon je Xtra-app of -kaart aan de kassa en profiteer van deze kortingen. 


