HERFST
WINTER
WEEKVOORDEEL

Week 2 - Aanbiedingen geldig van 9 januari t/m 15 januari 2023

Unox Cup-a-Soup
diverse soorten
pak 33-63 gram

3 VOOR

2

00
5,07

ELKE DAG VERS!

Meesterhand boterhamworst
of Gelderse gekookte worst

pak 110 gram

Vloerbrood boerenwit
normaal of tijger
heel

2

50
3,19

1

49
1,95/1,99

Versuniek salade

ei bacon, ei bieslook of gevuld eitje
kuip 150 gram

Zachte witte bollen
zak 6 stuks

2

00
2,79

1

49
2,59/2,99

Zuivelhoeve Boer’n vla
vanille of vanille-chocolade
beker 450 gram

VERS UIT DE OVEN!

Saucijzenbroodje XL J

per stuk

2 VOOR

2

50

1

39
1,89

Optimel drinkyoghurt
diverse varianten
pak 1 liter

Melvita

agavesiroop minder suiker, Thee Moment
honing (fles) of zonnebloemhoning

fles/pot 250450 gram

1

KORTING

25

89
2,49

Conference peren
per kilo

1

49

% Weekrecept
Mexicaanse bonensoep
met gegrilde groentes
Hoofdgerecht - 4 personen - 30 minuten

Ingrediënten

Komkommer

2 paprika’s
1 courgette
1 aubergine
2 uien
2 teentjes knoflook in plakjes
2 blikken tomaatblokjes
1 zakje taco kruidenmix
1 groot blik bruinen bonen
1 el honing
4 el limoensap
2 tl komijnzaadjes
1 stengel bleekselderij
1 blikje maïskorrels
1 bosje koriander

per stuk

0

99

DubbelFrisss
diverse soorten
pak 1,5 liter

1

25
1,99

Voor erbij:
1 biefstuk van 200 gr
1 avocado
2 limoenen
2 bekertjes zure room
schijfjes ingelegde jalopeño pepers
tortilla chips

Bereiding
Snijd de gewassen paprika’s in stukken en de courgette
en aubergine in plakken. Wentel alles door 2 eetlepels
olijfolie en gril alles gaar in een hete grillpan. Snipper de
uien en fruit deze aan in een soeppan. Voeg de knoflook,
het komijnzaad en de tacokruiden toe. Bewaar 1 theelepel
tacokruiden voor de biefstuk. Bak een halve minuut mee
tot het gaat geuren. Voeg de tomatenblokjes, de fijngehakte steeltjes van de koriander en 500 cl runderbouillon
toe. Laat de soep 10 min zachtjes koken. Haal de soep van
het vuur en voeg alle gegrilde paprika toe en de helft van
de gegrilde plakjes courgette en aubergine en de helft
van de bruine bonen toe. Pureer de soep met een staafmixer glad. Zet de pan weer op het vuur en voeg de rest
van de bruine bonen toe, ook de honing, het limoensap en
de komijnzaadjes. Laat nog 8 minuten zachtjes pruttelen
met de deksel op de pan. Snijd de bleekselderij in dunne
plakjes en laat de maïskorrels uitlekken. Wrijf de biefstuk
in met de tacokruiden en bak hem in 2 eetlepels boter
aan beiden zijden 2 minuten gaar. Snijd de limoentjes
in parten en snijd de avocado in plakjes. Verdeel ze over
borden samen met de jalopeno pepers. Snijd de biefstuk
in dunne plakjes en leg ze ook op een bord. Schep de zure
room in een schaaltje en strooi er wat chili vlokken over.
Haal de pan van het vuur en verdeel de rest van de gegrilde groenten erover. Zo ook de uitgelekte maiskorrels en de
plakjes bleekselderij. Zet de pan op tafel en zet schaaltjes
en kommetjes eromheen samen met de tortillachips.

SCAN DE
QR-CODE
VOOR HET
RECEPT OF
KIJK OP
FACEBOOK
ALLE RECEPTEN OP
WWW.LEKKERMAKKELIJK.NL

Fresh Quality soepgroenten
of boerensoepgroenten

Versuniek gemengd gehakt

1

2

flowpack 300 gram

zak 350-500 gram

29

49
1,99/2,49

Hertog Jan pils

Kipkrokantschnitzel

6x33cl

2

25% KORTING

5

40

79

Crispino’s, kibbeling of lekkerbekjes

3,39

Iglo visschnitzels
pak 300 gram

pak 240-300 gram

7,19

Everyday
minisnacks mix

pak ±40 stuks (720 gram)

2

99

3

4,65

99
5,99/6,79

3

99
4,99

Vers uit het vriesvak

2 stuks (240 gram)

Iglo Ocean Cuisine

3,69

Hertog Jan speciaalbier

VERS GEBRAND!

Meesterhand noten
boerenmix

diverse soorten
(prijzen variëren tussen €5,62 en €6,34)
6x30cl

per 100 gram

25% KORTING

6

22

Gulden Krakeling eierkoeken

8,29

Friesche Vlag koffiemelk

pak 250 gram

Goudband of Halvamel
fles 140 ml

8+2 GRATIS

KORTING

1

25

99

Katja snoep

KASSA
KOOPJE

diverse soorten
zak 250-295 gram

1

1

00

89
2,59/2,65

%

Page Kussenzacht toiletpapier
pak 6 rollen

2

99
3,59

Meesterhand Noord-Hollandse
jong belegen
kaas
stuk of vers
van ’t mes
500 gram

6

49

Lay’s Max

7,75

Becel margarine

diverse soorten
zak 150-185 gram

diverse varianten
kuip 500 gram

2 VOOR

2

3

99

49

3,98/4,18

Bonduelle groenten

4,65/4,95

Sun All in 1 vaatwasmiddel

diverse soorten
1/4 blik

diverse soorten
pak 23 of 25 stuks

4 VOOR

3

00

GRATIS*

1+1

Prijswijzigingen, druk- en/of zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. De in de folder genoemde prijzen zijn adviesprijzen. J Niet alle aanbiedingen zijn in alle vestigingen verkrijgbaar.
* 50% korting op de totaalprijs. Kijk voor de dichtstbijzijnde Dagwinkel en de openingstijden op www.dagwinkel.nl. Volg ons op Facebook en Instagram.

extra voordeel!

