EUROVOORDEEL
Week 35 - Aanbiedingen geldig van 26 augustus t/m 1 september 2019

Johma
aardappel salade

Elstar appels
zak 1,5 kilo

gevuld eitje of rundvlees
bak 450-500 gram

2 VOOR

3.

00

2.

00

Sperziebonen
per 500 gram

Versuniek krulsla of
ijsbergsla melange
zak 100 gram

1.

00

Kijk voor
het recept in
het magazine
of op onze
website

1.

00

ELKE DAG VERS!
Casino wit brood
heel of gesneden

Landana Jersey kaas
mild of belegen
pak 150 gram

1+1

2.00

GRATIS!*

Zachte bruine bollen

Optimel zuiveldrinks

zak 6 stuks

diverse smaken
pak 1 liter

1.50

1.29
Appelsientje goudappelof sinaasappelsap
volle smaak

VERS UIT DE OVEN!

Doony’s donuts
mix box✪

set 6x20 cl

3+1
GRATIS!*

1.

75

Weekrecept
hoofdgerecht – 4 personen
30 minuten

Kipdrumsticks met
frieten en salade

Ingrediënten
8 kipdrumsticks
½ krop ijsbergsla 2 elstar appels
200 gr witte druiven
1 kg vastkokende aardappelen
150 gr Griekse yoghurt
1 el azijn
1 el mayonaise
5 el olijfolie

Bereiding
Verwarm de oven voor op 220ºC. Boen de
aardappelen schoon en snijd ze als dikke
frites. Verdeel ze over een met bakpapier
beklede bakplaat. Leg de drumsticks ernaast.
Besprenkel de aardappel en kip met olijfolie.
Bak de frites en kip in het midden van de
oven in circa 30 minuten gaar. Na een 15 minuten even omscheppen. Snijd de ijsbergsla
in reepjes, de appels en stukjes en halveer de
druiven. Roer de yoghurt los met de mosterd,
azijn, mayonaise en 1 el olijfolie. Breng de
dressing op smaak met wat versgemalen
peper. Meng de ijsbergsla met de dressing en
voeg de stukjes appel en druiven toe. Als de
frites en kipdrumsticks gaar zijn op smaak
brengen met versgemalen zout en serveren
met de salade en een schaaltje dressing.
Tip: Je kunt de drumsticks uiteraard ook
direct uit de grill in de winkel halen.

KIJK VOOR MEER RECEPTEN
OP LEKKERMAKKELIJK.NL

Witte druiven
zonder pit

Nicola
aardappels

Versuniek
kipdrumsticks

bak 500 gram

zak 2,5 kilo

naturel of gekruid
schaal 4 stuks
per 500 gram

1.

50

2.

00

2.

00

De Molen appelkoeken

Nipius roomboter koekjes

pak 300 gram

pak 200 gram

1.49

0.69

Grand’Italia
penne rigata of fusilli

Amstel Radler
diverse soorten
set 6x30 cl

zak 500 gram

NIET ROKEN - NIET DRINKEN

1.25

3.

99

Kesbeke augurken

Gulden Krakeling
Amsterdammertjes

pot 370 ml

pak 280 gram

1.

10

1.

00

Côte d’or Chokotoff puur

Calvé Pindakaas

zak 250 gram

pot 350 gram

Napoleon snoep
Citron of zwart/wit
zak 150 gram

KASSA
KOOPJE

2.00
Dr.Oetker Big American
pizza’s✪
diverse soorten
per stuk

2.

00

1.

00

Red Bull energy drink

Campina roomboter

blik 25 cl

gezouten of ongezouten
pak 250 gram

1.

00

2.

00

Vers uit het vriesvak

2.00

Everyday schuursponsen
pak 10 stuks

pak 2 stuks

0.

75

2.

00

Drakensberg wijnen

Lay’s Bugles
Nacho Cheese of Hamka’s

Zuid-Afrika - diverse soorten
fles 750 ml
fruitig &
soepel

fris &
fruitig

zak 115 gram

droog &
fruitig

2 VOOR

NIET ROKEN - NIET DRINKEN

3.49
Jupiler pils

2.50
Diamant frituurvet
original

krat 24x25 cl

fles 3 liter

11.

99

6.

25

NIET ROKEN - NIET DRINKEN

Eventuele prijswijzigingen, druk- en/of zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. De in de folder genoemde prijzen zijn adviesprijzen. ✪ Niet alle aanbiedingen
zijn in alle vestigingen verkrijgbaar. *U krijgt 50% korting op de totaalprijs. Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging bij u in de buurt op www.lekkermakkelijk.nl.

Ons huismerk

Versuniek
boomstammetjes of
saté schnitzels
met 30% groenten

