Croissants

2,76

Vers geperste sinaasappelsap

Het huis van Vincent wijnen

Alfa bier

fles 1 liter

diverse soorten
fles 0,75 liter

krat 24x30cl
Maximaal 6 kratten per klant
2 kratten voor 16,29

3,99

4

stuks

3,99

vers
uit eigen
oven

0

opening

99

VRIJ

2

Fairtrade bananen
per kilo

1,99

99

prijs per liter
3,99

Chips

0

99

Ambachtelijke witte puntjes
zak 6 stuks
2 zakken voor 1,89

1+1
gratis

FEESTELIJKE

1

alle varianten

99

2e KRAT VOOR

1

00
prijs per liter
1,13

26
AUG

Mijn buurt, mijn SPAR

Goliath Cervelaatworst
per stuk

4,19

GRATIS “SUNNYBOY” vlaai van
bakkerij Puts bij besteding vanaf € 20,00*

bijvoorbeeld
Ribbel naturel chips
2 zakken van 1,78 voor 0,89*

Openingstijden:
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Z0.

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 18.00 uur
09.00 - 14.00 uur

1+1
gratis
*Alle combinaties mogelijk. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs

2

SPAR Salden, Bongerd 8, Spaubeek. Tel: 046-4431789
Email: spaubeek@despar.info

Maak bij besteding van
minimaal € 10,00 boodschappen kans op een
van de vijf Spar Cadeaukaarten t.w.v. € 25,00

99
gratis

Alleen geldig van
vrijdag 26 augustus t/m
verse appeltaart
zondag 28 augustus 2016

Vermeld je naam +
telefoonnummer op de
kassabon en en deponeer
deze in de bus in de winkel.
Verloting op 1 september!!

Alle aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig t/m woensdag 31 augustus 2016. Prijs- en assortimentswijzigingen, drukfouten
en/of uitverkocht voorbehouden. Voor alle producten in deze folder geldt: maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant.
*Exclusief betaald en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, slijterijartikelen, zuigelingenvoeding 0-6 maanden, geneesmiddelen, services en diensten).

Wij zien u graag in onze winkel

Wij maken uw maaltijd compleet!
Of u nu zelf van koken houdt of kiest voor gemak. Eén ding is zeker: bij SPAR kunt
u terecht voor al uw maaltijden! Onze groente afdeling is volledig en gaat met
alle seizoenen mee. Voor vlees van uitstekende kwaliteit hoeft u ook echt de buurt
niet uit. Onder onze vleesproducten zijn er een aantal bij die speciale aandacht
verdienen. Echte helden scheppen niet graag op, maar deze SPARhelden zijn het
vernoemen meer dan waard! Kiest u liever voor gemak,
de speciaal voor uw geselecteerde kant en klare
maaltijdsalades zijn verrassend lekker. Eet smakelijk!

U vindt gemakkelijk uw weg binnen onze gloednieuwe SPAR winkel
met behulp van deze handige winkelplattegrond. Heeft u vragen of
kunt u iets niet vinden? Vraag het ons gerust, we helpen u graag!

KOEL-CEL
4 m2

ENTREE

SPAR Salden
heet u van harte welkom!
Op Vrijdag 26 augustus openen wij feestelijk onze deuren en verwelkomen u graag in onze gloednieuwe
SPAR winkel.

Het lekkerste brood en gebak in de buurt
vindt u bij SPAR. Dagvers verzorgd door
bakkerij Puts. U kunt bij ons ook terecht voor
ter plekke vers voor u afgebakken brood
zoals de SPARwalder. Wij maken uw ontbijt
en lunch graag compleet met onze
topkwaliteit vleeswaren en kaas, vers door
u zelf getapte sinaasappelsap, fairtrade
bananen van de fruitafdeling en Spar uit de
Streek eieren.

DV-CEL
5 m2

Bij SPAR kunt u niet alleen terecht voor uw dagelijkse
boodschappen. In de winkel bevindt zich ook een Post NL punt,
cadeaukaarten/giftcards, beltegoedkaarten, wenskaarten,
postzegels en tijdschriften. En verder zijn er diverse services
zoals: fotoservice, schoenreparaties, stomerijservice en onze
maaltijdservice Eet smakelijk! U kunt uw boodschappen ook
online bestellen www.spaubeek.spar.nl en op
dezelfde dag nog door uw vertrouwde
SPAR laten bezorgen.

ontbijt

Ambachtelijke bakkerij:
tot in de puntjes verzorgd!

Gemak dient de mens

non food

kiosk

SPAR is de winkel voor dagelijks (vers) gemak. U kunt bij ons terecht voor alle boodschappen in een mooie complete winkel. Uiteraard
hebben wij het lekkerste brood uit de buurt van bakkerij Puts, een ruim aanbod verse groente en fruit, vlees, vleeswaren en kaas van

maaltijd

topkwaliteit. U kunt rekenen op de SPAR service. Vertel ons uw wensen en wij helpen u graag! Daar zijn we buren voor.

borrel

Om onze opening met u samen te vieren hebben we een aantal mooie aanbiedingen in deze speciale omslagfolder voor u op een rij gezet.
Bij deze folder vindt u ook de poster ‘welkom SPAR Salden’ waarmee u kans maakt op één van de 10 overheerlijke slagroomtaarten van

Alles voor een heerlijke borrelavond!

bakkerij Puts! Hierna doen we wekelijks scherpe aanbiedingen in onze folder in uw brievenbus. Doe er uw voordeel mee!
Tot snel!

Last van een verkoudheid?
Ook voor geneesmiddelen als paracetamol, neusspray en keeltabletten
kunt u terecht bij SPAR. Vraag ons om hulp, wij helpen u graag
bij het maken van de juiste keuze en vertellen u meer over
het artikel.

Een Faire baan!
SPAR maakt al jaren het verschil met Fairtrade bananen. Rondom bananenplantages zijn
arbeiders afhankelijk van het loon dat ze daar verdienen, en er zijn weinig andere
inkomstenbronnen. Bij Fairtrade plantages zijn arbeiders meer zeker van hun baan.
Via de Fairtrade premie kunnen de arbeiders investeren in de verbetering van
hun leefsituatie zoals betere huisvesting en schoon water. Dat is Fair van SPAR!

Krijgt u onverwacht visite? Of heeft u zin in een lekker wijntje of
speciaal biertje? Gelukkig is SPAR dan altijd in de buurt
en helpt u graag bij het maken van uw keuze!
Heerlijk met tapas, één van onze
buitenlandse kazen of een nootje.
Proost!

