EUROVOORDEEL
Week 1 - Aanbiedingen geldig van 2 januari t/m 8 januari 2023

LET OP: MET INGANG VAN DEZE WEEK VERSCHIJNT ONZE FOLDER WEER WEKELIJKS!

Campina Sterke Start
yoghurt
mild & licht of romig & rijk
beker 450 gram

1

50

ELKE DAG VERS!
Topfit meergranen

Meesterhand achterham populair
of kipfilet naturel
pak 110 gram

heel

2

50

Mueslibollen

zak 4 stuks

2

50

2

00

Versuniek gesneden Goudse kaas

diverse varianten
pak 150 gram

2

50

EUROVOORDEEL
Boodschappen doen voor ronde prijzen

Broccoli

seal 500 gram

1

00

Weekrecept
Mie met varkensvlees
en broccoli
Hoofdgerecht - 4 personen - 30 minuten

Elstar appels

Ingrediënten

per kilo

400 gr varkensfilet
500 gr broccoli
250 gr kastanje champignons
1 limoen
15 gr verse munt
250 gr mie
100 gr ongezouten cashewnoten
3 el rijstolie
3 el sojasaus

Bereiding

1

00

Boni Selection Bio
doperwten
pot 340 gram

Boni Selection pastasaus
Basilico
pot 420 gram

1

50

EUROVOORDEEL
Boodschappen doen voor ronde prijzen

1

50

Snijd de broccoli in kleine roosjes, schil de
stronk en snijd ook in stukjes. Bereid de mie
volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Verhit een koekenpan zonder olie of boter
en rooster de cashewnoten in 4 minuten op
middelhoog vuur goudbruin. Neem uit de pan
en laat afkoelen op een bord. Kook de broccoli
in 3 minuten beetgaar in een ruime pan water
met zout. Afgieten en goed uit laten lekken.
Halveer de champignons. Verhit de olie in
een wok en bak de champignons 3 minuten
op hoog vuur. Snijd de varkensfilet in reepjes.
Bak het vlees al roerbakkend bruin in een wok
in rijstolie. Voeg de sojasaus, mie en broccoli
toe en bak voorzichtig omscheppend 2 minuten mee. Snijd de munt fijn en de limoen in
partjes. Verdeel over diepe borden en bestrooi
met de cashewnoten en munt. Leg er een
partje limoen bij.
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cordon bleu met spinazie en aardappelblokjes,
gehaktbal met spinazie en aardappelblokjes
of runderhachee met rode kool en puree
schaal 500 gram

4

00

Boni Selection dipsaus mild

Versuniek gehakt cordon bleu
schaal 2 stuks
(220 gram)

2

00

Boni Selection vanille-ijsjes J

pot 300 gram

jumbo (almond of chocolade, 6 stuks) of
mini (mixdoos, 12 stuks)
pak 720/600 ml

1

00

2

50

Vers uit het vriesvak

Versuniek maaltijd

Bavaria 0.0 IPA
6x30cl

3

50

Everyday koffiepads Regular

Melitta koffiefilters 1x4

zak 36 stuks

pak 80 stuks

3

00

2

00

Ehrmann FrüchteTraum of GrießTraum

diverse varianten
kuip 115/125 gram

2 VOOR

1

00

Everyday appelsap
of sinaasappelsap

Wilhelmina pepermunt

KASSA
KOOPJE

blokzak 200 gram

10x20cl

2

50

1

00

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

