LENTE

WEEKVOORDEEL

Week 13 - Aanbiedingen geldig van 25 maart t/m 31 maart 2019

Vivera
vega burger,
groenteschijf,
Oosterse schijf
of kaasschnitzel

Versuniek
maaltijden
diverse soorten
schaal 500 gram

pak 150-200 gram

1.

49

Versuniek
spinazie
ongewassen
zak 450 gram

1.

79

Kijk voor
het recept in
het magazine
of op onze
website

3.

49

Vegetarische burger
met salade

ELKE DAG VERS!
Bruin brood zonnepit
heel of gesneden

Boterhamworst of
gekookte Gelderse worst
alle soorten
pak 100-110-125 gram

1.

99

Leerdammer
gesneden kaas

0.

99

Danone originals
diverse soorten 2-pack 135 ml

diverse soorten
pak 150-160 gram

1.

1.

Arla biologische volle-,
halfvolle- of karnemelk
pak 1 liter

29

Everyday chocolademelk,
aardbei drink of melk
diverse soorten
pak 1 liter

1.

19

0.

75

Ons huismerk

89

Weekrecept
Lunchgerecht – 4 personen –
40 minuten

Vegetarische burger
met salade

Ingrediënten
60 gr verse spinazie
½ groene paprika
1 gele paprika
265 gr kikkererwten
50 gr havermout
1 ui
1 teen knoflook
1 el kruiden
3 el olijfolie
krop botersla
4 tomaten
4 grote broodjes
tomatenketchup
versgemalen zeezout en zwarte peper

Bereiding
Pel de knoflook en de ui en snijd in stukjes.
Snijd de paprika in reepjes. Spoel de kikkererwten af en doe ze met de ui en knoflook in een mengkom en mix deze kort
met een staafmixer. Niet te fijn, behoud de
structuur. Voeg nu de spinazie en paprika
toe. Weer even mixen. Voeg als laatste de
eieren, kruiden en havermout toe. En weer
mengen. Als het te nat is kun je nog wat
havermout toevoegen. Neem het deeg uit
de kom en maak er 4 ballen van. Druk ze
plat op een plank tot mooie burgers. Verhit
de olie in een pan en bak de burgers aan
beide kanten in 8 tot 10 minuten goudbruin. Voorzichtig draaien, anders vallen
ze uit elkaar. Serveer de burgers op een
broodje met de sla, tomaatjes en gele
paprika en maak er een kleine salade bij.

KIJK VOOR MEER RECEPTEN
OP LEKKERMAKKELIJK.NL

Versuniek kropsla
mix of veldsla

Bospeen
per bos

zak 75-100 gram

0.

99

1.

79

Coolbest sappen
of smoothies
diverse soorten
pak/fles 250-1000 ml

1.

49

Versuniek kipfilet

Weidenaar
gebraden gehaktballen

per 500 gram

naturel of met ui
pak 2 stuks

3.

2.

99

Ardo aardbeien of
bosvruchtenkorf

diverse soorten
kuip 140 gram

300 gram

2 VOOR

1.

50

1.

29

Vers uit het vriesvak

Westland salades

49

Peijnenburg gesneden koek
of luxe koek
diverse soorten
pak 320-485 gram

1.

75

Côte d’Or Chokotoff puur

Gulden Krakeling
Lente kransjes

zak 250 gram

pak 100 gram

KASSA
KOOPJE

1.
Ons huismerk

49

1.

99

Heinz ketchup of
Wijko satésaus

Everyday chips
diverse smaken
zak 200 gram

tube 400 ml, pot 500 gram

0.

89

1.

69

Groenland
schoonmaakazijn original
flacon 1 liter

Coca-Cola
diverse smaken
set 4x1,5 liter

2 VOOR

1.

6.

00

St. Benoit Camembert
of Brie

99

Mars bites
zak 136 gram

stuk 200-240 gram

1.

1.

79

Campina fruitmelk

00

Versuniek
schouderkarbonades

banaan of aardbei
pak 1 liter

per 500 gram

1.

29

2.

99

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. Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging bij u in de buurt op www.lekkermakkelijk.nl.

