Verantw. uitg.: zie hoofding folder. Niet op de openbare weg gooien.

Groentjes

Rijkelijk assortiment van verse groenten, (pasta-) salades en
rauwkost, inclusief knapperige broodjes.
Compleet met smaakmakers: huisbereide mayonaise, cocktailsaus,
tartaar en warme winterse saus mogen niet ontbreken!

€ 7,99

/p.p.

vanaf 4ps

Toestelverhuur

Ellen & Jo
OUDSBERGEN

Oudsbergerweg 23
tel: 089 75 11 91

Geen of niet voldoende toestellen voorhanden voor je avondje
tafelkoken? Laat het ons weten!
Voor een kleine waarborg van € 30 per toestel helpen we je uit de
nood. De waarborg krijg je gewoon terug achteraf, bij terugbezorgen van het toestel in z’n oorspronkelijke staat.

Ellen, Jo en het hele SPAR Express-team
wensen je een sprankelend eindejaar!

Openingstijden

Volg ons!

di - vr:

8:30 - 12:00
13:00 - 18:00

Blijf op de hoogte van de lekkerste
nieuwtjes:

za:

8:00 - 18:00

www.sparoudsbergen.be

zo & ma gesloten

facebook: @sparexpressellenenjo

gerechten

Smakelijk feesten!

Gourmet

Luxe gourmet

350g p.p.

Take it easy dit najaar met onze huisbereide gourmet-, teppanyaki-,
steengrill- en fondueschotels. Of stel je liever je eigen winter-BBQ
samen? Wat je ook kiest, al onze gerechten zijn stuk voor stuk met
zorg en liefde gemaakt, voor heerlijke eindejaarsfeesten...
Geef tijdig je bestelling door en wij doen de rest!
Bestellingen voor Kerst aub doorgeven vóór 17/12.
Bestellingen voor Nieuwjaar aub doorgeven vóór 24/12.

Biefstuk
Varkenslapje
Pita reepjesvlees
Chipolata
Wit worstje
Kiplapje
Hamburgertje €

350g p.p.

7,49

/p.p.

Biefstuk 1e keus
Varkenshaasje
Kippenreepjes
Witte worst
Gemarineerd spek
Kiplapje
Schnitzel

vanaf 2ps

Winterbarbecue

/p.p.

vanaf 2ps

Steengrill Luxe fondue
350g p.p.

Een heerlijke winterbarbecue organiseren?
Wij zorgen voor de voorbereiding!

Biefstuk 1 keus
Kalfslapje
Varkenshaasje
Wit worstje
Kalkoenlapje
Gerookt spek
Hamburgertje

350g p.p.

e

Het enige dat jij hoeft te doen, is een keuze
maken uit ons uitgebreid barbecueassortiment, inclusief lekker verse
groentjes. Vraag ernaar in de winkel!

€10,49

Kalkoen
Varkensblokjes (gekruid)
Rundsvlees
Gehaktballetjes (gekruid)
Wit worstje
Gepaneerde kip
Kalfsblokjes

€ 8,99

/p.p.

/p.p.

vanaf 2ps

Teppanyaki

vanaf 2ps

Kids gourmet Kids fondue

350g p.p.

Alles op handige spiesjes:
Gemarineerde biefstuk 		
Gemarineerde kip 			
Gemarineerde scampi’s		
Exotische kalkoen

€ 8,99

200g p.p.

Wit worstje
Souvlaki		
Chipolata

€10,49

/p.p.

vanaf 2ps

200g p.p.

Kipreepjes gemar.
Hamburger
Grillworst
Chipolata

€ 4,49

/p.p.

vanaf 2ps

Gehaktballetjes
Wit worstje
Chipolata
Gepaneerde kip

€ 4,49

/p.p.

vanaf 2ps

