De Eekhoorn
Noten & zuidvruchten en natuurvoeding
E-mail info@de-eekhoorn.com. tel. 0653-554469

Aanbiedingen van week 22-2018
bulk aanbiedingen worden euro knallers

.PAKSOI van 1.99 per stuk nu €.1.00
.ROZEMARIJN IN SCHAALTJE van 1.49 per stuk nu €.1.00
Groenten aanbiedingen
.AARDAPPEL ARINDA (VASTKOKEND) 1000 gram van 2,39 nu €.1.89
.SNIJBONEN per 500 gram van 3.99 nu €.2.29
.SLA EIKENBLAD per stuk 2,19 nu €.1,39
.TOMAAT WILD WONDERS 250 gram van 2.98 nu €.1.79

.TOMAAT TROS 1 kilo van 4.98 nu €.2.98
.ITALIAANSE ROERBAKGROENTEN 400 gram van 2.99 nu €.2.29

Fruit aanbiedingen
.BANANEN 1 kilo van 2.89 voor nu €.1,98
.PEREN ABATE hand van 4.58 gram nu €.2.99
.MELOEN GALIA per stuk van 2.89 nu €.1.99
.ANANAS per stuk van 2.89 nu €.1.49
.Kersen uit Frankrijk 500 gram van 7.49 nu €.4.99
Aanbieding vlees en biologische vis / MSC keurmerk
graag maandag voor 12.00 uur bestellen
Enkele vegetarische klanten hebben gevraagd of ik de vis
en vlees aanbiedingen in een aparte bijlage wil doen, zie
daarom de bijlage
--------------------------------------------------------------

Bulk kaas aanbieding
. BASTIAANSEN GRASKAAS bio
1 kilo van 13.99 voor nu €.9.99
.Oude brokkelkaas minimaal 1000 dagen gerijpt
1 kilo van € 18.90 nu 10.00
KOURELLAS GRIEKSE FETA 150 GR nu € 2.59
Bio Geiten kaas jong
1 kilo van € 21.90 nu 15.00

vegetarische en zuivel producten.
.WEERRIBBEN ZUIVEL GRASBOTER ONGEZOUTEN 250 G.nu €.2.69

.ABBOT KINNEY'S ALMONDSTART 400 ML nu €.3.39
.ABBOT KINNEY'S KOKOSSTART 400 ML nu €.3.39

Nieuwe rubriek droogwaren aanbieding van Udea
.BELTANE KRUIDENMIX NAAR KEUZE PER 4 STUKS 7.20 nu €.5.00
.BLIKJES AMAIZIN BEANS van 1.89 nu €.0.95
.HORIZON GEDROOGDE ABRIKOZEN 1000 gram van 9.49 nu €.6.49
.YOGI TEA FLESJES IJSTHEE NAAR KEUZE 330 ML VAN 1.99 NU €.1.49

Wijn aanbieding van de maand
LA MASETA WIT, ROSE OF ROOD
Heerlijke Spaanse wijn nu extra voordelig!

Rood, wit of rosé 750 ml van 4.99
6 Flessen 25.00 graag even per mail bestellen
GROENTEN EN FRUIT TASSEN
Kijk op www.udea.nl voor de inhoud
.

Wijzigingen voorbehouden.

Vitatas 2-persoons (groenten) € 8.25 *
Vitatas Hollandse tas 1-persoons (groenten) € 8.25 *
Vitatas 2-persoons Extra (luxe groententas) € 10,75 *
Vitatas 2-persoons Combi (groenten en fruit) € 12,75 *
Vitatas Fruit (fruit) € 8.25 *
Vitatas Gezin (groenten) € 1025 *

Als u per E-MAIL bestelt onder vermelding naam en plaats wordt het voor u Gereserveerd
en kunt u het op de markt ophalen

