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Edito
U verliet uw huis vanochtend en wat een geweldige aanblik ! Een 
werkelijke streling van de zinnen... De lente komt piepen met zachte 
pastelkleuren, bloemengeuren, vogelgezang... en tegelijk is dit het 
seizoen van de eerste aardbeien, van krokante radijsjes.

Niets dan geluk ! Het ideale moment voor een korte ochtendjogging? 
De lente is tegelijk ook het ideale seizoen om weer in vorm te geraken. 
Maar wat eten we het best ‘s ochtends om te barsten van energie ? 
Hoe kunnen we de middagen origineel invullen met boterhammen ? 
En wat voorzien we ‘s avonds om ons licht te voelen ? Geen paniek... 
Wij hebben voor u ideale recepten klaargestoomd voor een krachtig 
ontbijt, een eenvoudige, verrukkelijke lunch en lichte, maar tegelijk 
smakelijke salades.

Na de inspanning volgt ontspanning ! In deze « Mon louis » vindt u 
meteen ook een recept om op z’n Italiaans te dineren, een dessert 
waarvan uw mondhoeken omhoog zullen krullen en de raad van 
onze wijnkenner.

Om af te sluiten delen Olivier en Hugues, de eigenaars van de louis 
delhaize te Sint- Stevens-Woluwe, graag met u hun liefde voor het vak.
Deze «Mijn louis» loopt over van verrassingen : tips om uw oogappel 
om te toveren tot ware chef, een Facebook wedstrijd met een 
uitzonderlijke hoofdprijs, een bijzondere actie voor de chefmessen 
«Berghoff» en zelfs een spaaractie waarmee u een fles roséwijn in de 
wacht kunt slepen. En nu : Klaar, start, daar gaan we !

Uw louis.
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Magnum Double 
Mochaccino  
De ultieme lekkernij voor wie 
een maximum aan plezier zoekt. 
Smeuïg ijs met Arabica koffie in 
een jasje van chocoladesaus, be-
dekt met een dikke laag krakende 
Magnum chocolade.

De nieuwigheden van louis

Cornetto Mermaid Mini 
Een overheerlijk ijsje met frambo-
zensmaak en matcha-ijs overgoten 
met een frambozensaus in een knap-
perig paars hoorntje.
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MAGNUM RUBY,
luxe-ijs.

Heerlijk ijs van witte fluweelzachte chocolade, verrijkt 
met een verrukkelijke werveling van frambozensaus, 

bedekt met krakende Ruby Magnum chocoloade.
Ruby chocolade, zinnenprikkelende lekkernij, 
voor een smaakervaring uniek in zijn soort.



De nieuwe salades van louis
Voor lekker geslaagde boterhammen!

Dit is Belgisch !

Enkel en alleen
bij louis delhaize

Smeersalades :
7 variëteiten beschikbaar in uw louis delhaize.
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De nieuwigheden van louis
Hunker naar eenvoud
Lekker tijgerstokbrood en gerookte biozalm...
Het is goed, het is fijn, weg met die honger.

Biozalm  
Ontdek de bio Gerookte Zalm gekweekt in helder 
en zuiver water.
Afkomstig van de biologische aquacultuur en AB 
gecertificeerd, gezouten en gerookt volgens een 
procedure op basis van een bio-lastenboek.

Tijgerstokbrood  
Ultralicht kruim en superkrokante 
korst.

Dit is Belgisch !

Ter plaatse gebakkenin uw louis delhaize
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Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Barilla verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 3 maanden 
na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbieding. De 
firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De 
bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Mondelez verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 3 
maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbie-
ding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

-0,25€
bij aankoop van

1 Barilla product
Naar keuze

-0,50€
bij aankoop van

2 Prince producten

Naar keuze

(255)5425026221553(3902)025

(255)5410051000679(3901)005

De kortingen van louis
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Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Nestlé verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 3 maan-
den na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbieding. 
De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 
Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Pepsico Quaker verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 
3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbie-
ding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

-1,00€
bij aankoop van

-0,50€
bij aankoop van

1 doos graanrepen Nestlé  
x 4 ou x 6

Nesquik, Fitness of Cluster 
Naar keuze

1 artikel uit het Quaker gamma
Naar keuze

(255)5410573002823(3900)001

(255)5410188000580(3901)005

De kortingen van louis
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Gemakkelijk
Bakken
6 min

Bereiding
5 min

Ingrediënten
 ■ 1 volledig ei

 ■ 1 kl honing Meli bio

 ■ 40 cl magere melk of 
Alpro amandelmelk

 ■ 180 g Quaker havermout

 ■ 5 g fijn zout

Ontbijt

Lente : seizoen van ochtendjoggings, fietstochtjes, 
wandelingen in het bos... Kortom, hét seizoen om 
weer in vorm te raken ! Tank u vol energie met ons 
ontbijt rijk aan goede koolhydraten, vetarm en vooral, 
heel erg smakelijk !
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Bereiding
• Meng in een slakom de havermoutvlokken met de 

honing, de melk en het zout.

• Klop het ei lichtjes in een kommetje en voeg dit toe 
aan de bereiding. Alles mengen.

• Dek de slakom af met folie en laat een nachtje rusten 
bij kamertemperatuur.

• Warm ‘s anderdaags een antikleefpan of lichtjes 
geoliede pan op.

• Wanneer de pan goed warm is, er een lepel deeg 
ingieten. Wanneer je de vorming van kleine belletjes 
ziet aan het oppervlak, draai de pannenkoek dan om 
en laat ongeveer 2 minuten bakken. 

Smullen !

Overheerlijk met 
Bonne Maman 

confituur

Vergezeld van een vers sapje louis

Gezond alternatief
Gehaast ‘s ochtends ? Weg met de 
stress! Ga voor Quaker Muesli met noten 
zonder toegevoegd suiker. Geniet ervan 
met yoghurt of melk.
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Belcampi pasta voelt aan én smaakt als de beste en combineert

 een prachtige natuurlijke kleur met een uitzonderlijke rijkdom 

aan eiwitten. Proef hem met de ogen dicht en hij is niet van de 

beste buitenlandse pasta’s te onderscheiden. Bovendien wordt 

de durumtarwe, die gebruikt wordt om deze heerlijke pasta 

te maken, hier in België verbouwd.

BELCAMPI, EEN NIEUWE KANS VOOR DE BELGISCHE LANDBOUW.

DE ÉÉRSTE PASTA VAN EIGEN BODEM



Belcampi pasta voelt aan én smaakt als de beste en combineert

 een prachtige natuurlijke kleur met een uitzonderlijke rijkdom 

aan eiwitten. Proef hem met de ogen dicht en hij is niet van de 

beste buitenlandse pasta’s te onderscheiden. Bovendien wordt 

de durumtarwe, die gebruikt wordt om deze heerlijke pasta 

te maken, hier in België verbouwd.

BELCAMPI, EEN NIEUWE KANS VOOR DE BELGISCHE LANDBOUW.

DE ÉÉRSTE PASTA VAN EIGEN BODEM

13



Gemakkelijk
Bereiding
30 min

Ingrediënte
 ■ 6 sneden toastbroad 

zonder korst

 ■ 1 banaan

 ■ Nutella

 ■ 6 sl melk

 ■ 1 zakje vanillesuiker

 ■ 6 sl fijne kristalsuiker

 ■ 2 eieren

Ontbijten in het weekend, 
puur plezier

Wentelteefjes met banaan en Nutella
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Bereiding
• Maak, met behulp van een rol, de broodsneden plat tot 

dunne sneden. Smeer Nutella op de rand van de snede 

en snijd 4 banenschijfjes.

• • Rol ze op en dompel deze laatsten in het mengsel ei / 

melk / vanillesuiker. Bak goudgeel in een goed beboterde 

pan.

• • Tot slot dompel ze in een kom waarin u vooraf het fijn 

kristalsuiker goot. Meteen smullen.

Genieten maar!

Nog lekkerder 
vergezeld van een 
goed glas Fairebel 

melk.

Geen zin om te kokkerellen ? 
Onze ter plaatse gebakken 
luxebroodjes zijn er voor u!
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Lunch
3 clubsandwich recepten voor elke smaak!
De ster van de boterhammendoos... De clubsandwich! 

De « Klassieke » clubsandwich
De Ster van de sandwich op z’n Amerikaans !

De « Nordic » clubsandwich
Alle smaken van het grote Noorden in een sandwich rijk aan Omega 3.

 ■ Geroosterd toastbrood 
(Jacquet toastbrood natuur bio)

 ■ Fijngesneden sla

 ■ Sneetjes tomaat

 ■ louis kippenfilet in sneetjes

 ■ Calvé mayonaise 500 ml

 ■ Geroosterd 
volkorenbrood (Jacquet 
toastbrood natuur bio)

 ■ Komkommerschijfjes

 ■ Sneetjes tomaat

 ■ Dawagne geroosterde 
zalm in sneden

 ■ 16

 ■ 2 sl Oikos Griekse 
yoghurt

 ■ ½ sl dille

 ■ 1 snuifje zout

 ■ Peper

Bovendien
nog lekkerder 

met
louis spek !
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« Veggie » clubsandwich
Even smakelijk met groenten!

Alternatief 
Of wij doen het voor u !

Zeker even goed : de louis sandwiches zullen uw papillen prikkelen

 ■ Geroosterd volkorenbrood 
(Jacquet toastbrood natuur bio)

 ■ Salade

 ■ Groene paprika

 ■ Tomaat

 ■ Rode ui

 ■ Komkommer

 ■ Mosterd

 ■ Zout

 ■ Peper

Driehoekjes :
heel wat variëteiten beschikbaar

in uw louis delhaize.
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Alleen maar een slaatje!
Zin in een licht maal ? Stel uw ideale slaatje samen ! 

Caesar

Ingrediënten voor 4 personen
 ■ louis kippenreepjes

 ■ 1 groene sla naar keuze

 ■ 100 g schaafkrullen 
parmezaan

 ■ Lu zoutloze beschuiten 
7 stuks

 ■ Enkele croutons

 ■ 1 citroen

 ■ 1 sjalot

 ■ Ducros paprika

 ■ 1 klontje boter

 ■ Zout, peper

Voor de saus :

 ■ 4 sl slagroom

 ■ Citroensap

 ■ Mosterd

 ■ Een beetje geraspte 
parmezaan

 ■ Een beetje 
balsamicoazijn

Bereiding 
1   Snij het kippenwit in dunne 

plakjes, plaats het op een 
bord en giet het sap van 
een 1/2 citroen erover, laat 
minstens 4u in de koelkast 
marineren.

2   Verbrijzel 2 beschuitjes in brok-
jes, voeg een beetje paprika 
toe, doe er zout en peper bij. 
Wentel er het kippenwit in. 
Laat in een antikleefpan een 
klontje boter smelten. Paneer 
al het kippenwit. Laat onge-
veer 3 tot 4 min. bakken, todat 
de kippenreepjes 18 gebakken 
zijn.

3   Dresseer de bonden apart of 
voeg alle ingrediënten in een 
slakom.

4   Meng de sla, beschuitbrokjes, 
de croutons, gesnipperde 
sjalot, parmezaanschaafsel en 
kippenreepjes. Bereid in een 
kommetje de vinaigrette met 
de slagroom, de mosterd, het 
citroensap, wat parmezaan en 
een beetje balsamicoazijn 
(optioneel). Kruid met peper 
en zout.
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Grieks

Ingrediënten voor 4 personen
 ■ 500 g tomaten

 ■ 4 kleine witte uitjes

 ■ 150 g Cora geitenkaas

 ■ 2 sl olijfolie

 ■ 200 g komkommer

 ■ 1 sl kappertjes

 ■ 1 takje munt

 ■ Zout, peper

Bereiding 

1   Pel de uien,de komkommer, 
en snij ze in fijne lange 
linten door middel van een 
mandoline.

2   Laat de kappertjes uitlekken. 
Was de tomaten, droog ze af 
en snij ze in plakjes van ½ cm.

3   Verdeel de tomaten in de 
borden, voeg de komkom-
merlinten en de ui erop.

4   Voeg de geitenkaas in krui-
mels en de kappertjes toe, 
sprenkel wat olijfolie erover, 
strooi er wat munt over.

19





Aperitiefje ?

Holland 
• Gouda Jong

Griekenland
• Pikante olijven s

Frankrijk
• Mini-worstjes
• Droge worst
• Ficelle de Rouergue

Mexico
• Guacamole

Aperotime met louis, een culinaire wereldreis
Holland, Frankrijk, Mexique, Griekenland... louis brengt u in contact met 
een wereld vol uitmuntende smaken ! Klaar om op te stijgen ? Maak uw 
gordels vast !

Apero louis :
meer dan 40 variëteiten beschikbaar 

in uw louis delhaize.
21

Smakelijk!

Bon
appétit !

καλή 
όρεξη

Buen
provecho !



Gemakkelij
Bereiding en kooktijd
15 min

Ingrediënten
 ■ Barilla Farfalle 200 g

 ■ Marjolein

 ■ 1 teentje knoflook

 ■ Een tiental kerstomaatjes

 ■ Enkele basilicumblaadjes 

 ■ Cora tonijn natuur 200 g

 ■ Olijfolie

 ■ Zout

 ■ Peper

Farfalle met tonijn 
en kerstomaatjes
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Ingrediënten
 ■ Olijfolie

 ■ Zout

 ■ Peper

Bereiding
• Breng het water aan de kook in een kookpot, voeg zout 

toe. Zodra het water kookt, de farfalle toevoegen.

• Ondertussen warmt u in een pan de olie en de fijn gehakte 
look op.

• Voeg bij de nauwelijks aangekleurde look de gewassen en 
in 2 gesneden kerstomaatjes. Laat enkele minuten bakken.

• Voeg de marjolein en enkele basilicumblaadjes toe.

• Voeg de uitgelekte tonijn toe aan uw bereiding en meng 
alles. Kruid met peper.

• Voeg een beetje kookwater toe aan de saus om een lichtjes 
gezouten saus te bekomen met tonijn- en kerstomaatjes.

• Wanneer de pasta gekookt is, laten uitlekken en ze toe-
voegen aan de saus in de pan. Roer zachtjes gedurende 
2 ongeveer 2 minuten op het vuur. 

Smullen!

Breng de knoflook en de olijfolile nog koud in uw pan. 
De knoflook moet samen met de olie verwarmen en 
nauwelijks aangekleurd zijn.

Raad van onze wijnexpert :
Costa del Mulino – Abruzzo cococciola. Dit 
is een zeldzame druif uit de regio Frenta-
na in Abruzzo. Vinificatieproces met een 
zachte persing, een fermentatie en rijping 
in roestvrijstalen tanks, bij gecontroleerde 
temperatuur. 

Body : kleur strogeel

Neus : citrusvruchten en 
bloemen

Smaak : geconcentreerd, 
sappig en verfrissend 
met toetsen van exotische 
vruchten

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Kneepje voor 
een goed 
op smaak 
gebrachte 

saus
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De groente van louis
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De radijs
Een krachtig antioxidant ! Aangezien radijsjes onder 
de grond groeien, zitten ze stampvol mineralen en 
oligo-elementen. Ze bestaan voor 90% uit water, 
zijn een zegen voor uw
lijn en bevorderen de eliminering van toxines.
Bovendien biedt het ook een rad.icale oplos-
sing tegen verkoudheden ! Heeft de winter 
haar sporen nagelaten ? Geen probleem ! 
De radijs, rijk aan zwavel, kalium, calcium en 
magnesium, bindt de strijd aan tegen neus-, 
keel- en longinfecties. 

Zeker :
Schijfjes radijs puur natuur op een 
beboterd sneetje brood, met 
een snuifje zout... Een lekkernij!



De groente van louis Het fruit van louis

25

De banaan
Wist u dit ? Banaan bevat tryptofaan, een 

eiwit dat door het lichaam omgezet wordt in 
serotonine, wat een uitstekende natuurlijke 
ontspanner is. Daardoor bevordert het eten 

van bananen onze emotionele toestand en ve-
rhoogt het ons geluksgevoel.

Bovendien zijn bananen rijk aan antioxidanten 
en voorkomt het dus bepaalde ziektes.

Trucje :
Rol de steel van de banaan in cellofaan om 
de banaan 3 tot 5 dagen langer te kunnen 
bewaren.



Ecologisch tafeldekken?
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Gemakkelijk ! De Duni bestekken 
zijn vervaardigd uit plantaardige 
vezels. Ze zijn composteerbaar en 
afkomstig van verantwoordelijke 
bronnen. Gedaan met plastic in 
de oceanen !

Pluspuntje : deze borden en 
glazen zijn niet breekbaar! 

Meer gemoedsrust tijdens de 
verjaardagsfeestjes van uw 

jonge kinderen.

Pssst’



Ecologisch tafeldekken?

Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Vandeputte Ronald-nv verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon 
binnen de 3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aan-
koopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, 
Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

-0,50€
bij aankoop van

1 Belcampi product
Naar keuze

(255)5425036890053(3901)005

De kortingen van louis
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Nieuwsgierig naar meer
of zin om met ons in zee te gaan?

Contacteer Kristel WILLEMS : tel. +32 71 204 356  
of mail : kandidaat@gld.be 

w i j  z u l l e n
e r  a lt i j d

v o o r  j e  z i j n

Al sinds 1875 begeleiden wij zelfstandigen
en onze aangeslotenen op hun weg naar succes.



Nieuwsgierig naar meer
of zin om met ons in zee te gaan?

Contacteer Kristel WILLEMS : tel. +32 71 204 356  
of mail : kandidaat@gld.be 

Onze steun aan de aangeslotenen 
van louis delhaize, staat bovendien 
voor : 
• een merk in volle groei op de Belgische markt,

•  concepten die voldoen aan alle huidige en toekomstige noden in 
de buurt,

•  hulp bij de uitwerking van je project, van de marktstudie tot het 
zoeken naar een locatie,

•  een permanente begeleiding van het financiële plan tot de 
marketingacties, en zelfs juridische ondersteuning.

Onze steun aan zelfstandigen
betekent concreet : 
•    een verregaande expertise op het vlak van buurtwinkel, 

met respect voor de lokale economie,

•  een efficiënte, hoogwaardige logistiek die permanent op versheid 
inzet,

•  de garantie op de beste handelsvoorwaarden bij leveranciers 
dankzij de koopkracht van de groep louis delhaize in Europa,

•  de keuze uit meer dan 12.500 referenties waaronder een groot 
assortiment exclusieve merken,

•  het hele jaar promoties, ondersteund door moderne en 
aangepaste communicatiemiddelen..
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Hoe beschrijft u de ligging van uw winkel?
Onze winkel bevindt zich in de Brusselse rand in een residentiële zone met 
appartements- en kantoorgebouwen. Wij zijn gelegen nabij de universi-
taire campus van de UCL en vlakbij het Sint-Lucas ziekenhuis.

Wat was de winkel vooraleer het een louis delhaize werd?
Het gebouw is een oud kantoorgebouw dat werd heringericht tot 
studentenkoten en apparthotel.

Ontmoeting met Olivier Van Laer en Hughes Bal, 
51 en 52 jaar, zelfstandig zaakvoerders 
var louis delhaize te Sint Stevens Woluwe.

Open sinds eind 
november 2019

Openingsuren :  
Maandag – zaterdag 7u30–
20u, Zondag & feestdagen 

9u–20u

Adres:  
Lennekemarelaan 2, 
1932 Sint Stevens 

Woluwe
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Hoe ontstond de wens om een louis delhaize winkel te openen?
Wij zijn al meer dan 10 jaar trouw aan het enseigne. Het gaat hier om ons 
derde verkooppunt in samenwerking met louis delhaize. Wij hebben desti-
jds de Commercieel Directeur en de District Manager ontmoet. Het mense-
lijk contact is supergoed verlopen en we waren er meteen voor gewonnen !

Welk soort producten verkoopt u? 
Wij zijn zeer sterk in « On-the-go »-producten aangezien we een aanzienlijk 
aantal klanten hebben uit de kantoorwereld, alsook studenten en klanten 
afkomstig van de apparthotels hier uit de omgeving.

Kunnen wij wat dieper ingaan op uw team? 
Ons team bestaat uit
• 5 bedienden
• 6 studenten
Onze medewerkers zijn stuk voor stuk polyvalent : ze moeten alles kunnen, 
of het nu gaat om de herbevoorrading, de kassa of elk ander werk dat bij 
de goede organisatie van de winkel komt kijken.

Hoogte
punt • De ligging

• De productenmix (wij hebben mooie gamma’s)
• Onze mooie handelsoppervlakte : 395 m²
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Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Alken-Maes verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 3 
maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbie-
ding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Duvel Moortgat verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 
3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbie-
ding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

-2€
bij aankoop van

-0,50€
bij aankoop van

1 Hapklin clip
4x 33 cl

1 Duvel Moortgat clip
4x 33 cl

(255)5410263004786(3900)002

(255)5411686000119(3901)005

De kortingen van louis
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Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Douwe Egberts verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 
3 maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbie-
ding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

-0,30€
bij aankoop van

2 producten uit
het Jacqmotte gamma 

(255)5410138005207(3901)003

De raad van louis
Een hongertje ? Geen tijd om te 
kokkerellen of om uit eten te gaan ? 
Ontdek voortaan de meer dan 450 
producten van het merk . Breng 
uw smaakpapillen in stemming met 
gezonde snacks, salades, sandwiches 
en andere wraps waar u onmiddellijk 
kunt van genieten.
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Bereiding
   Was de aardbeien, laat ze 

uitlekken en pureer ze vervolgens. 
Desgewenst kunt u ze door de 
zeef halen.

   Maak samen met een volwassene 
een siroop door de suiker met 
2 soeplepels water te laten 
opwarmen. Laten afkoelen 
en daarna mengen met de 
aardbeienpuree, het limoensap 
en 100 g yoghurt.

   Klop het eiwit stijf en voeg dit toe 
aan het voorgenoemde mengsel.

   Giet de bereiding in een metalen, 
platte bak en laat dit opstijven 
in de diepvriezer terwijl u er 
regelmatig in roert (idealiter om 
de 30 min). 

   Plaats tegelijk de lege vormen in 
de diepvriezer.

   Wanneer de bereiding halfbevroren 
is, giet u ze in de vormen, brengt 
u een stokje in elke houder en 
laat u de ijsjes verder bevriezen 
gedurende 3 à 4 uur.

voor de zandkoekjes
 ■ 300 g aardbeien

 ■ 50 g suiker

 ■ Het sap van een limoen

 ■ 1 eiwit

 ■ Pur Natur yoghurt natuur

 ■ Houten stokjes

 ■ Ijsjesmallen of gelijkaardige 
cilindervormige vormen

25 min 15 min

Gemakkelijk

Heerlijk !

Kleine chef louis
Aardbeienijslolly’s
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Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Bel verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 3 maanden 
na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbieding. De 
firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De 
bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Vache Bleue verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 3 
maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbie-
ding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

-0,50€
bij aankoop van

-0,50€
bij aankoop van

1 Boursin zacht en romig
125 g

1 Vache Bleue Geraspte 
Gruyère150 g

(255)5425008760384(3901)005

(255)5410298002719(3901)005

De kortingen van louis
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Wedstrijd*

Post 2 te gekke foto’s, één van nu 
en één van voor je 10 jaar was. De 
foto die de meeste likes in de wacht 
sleept op 20/04/2020 wint een lot 
van 100 blikjes Schweppes ! Wij 
wensen u veel succes ! 

* Elke inwoner van België van minstens 18 jaar. 

Va
n 3

0/03/20 tot 20/04/20

Het gebeurt allemaal 
op Facebook !

facebook.com/louisdelhaize

Kom origineel uit de hoek 
en win 100 blikjes 

Schweppes
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Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Bel verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 3 maanden 
na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbieding. De 
firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De 
bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

Bon geldig van 20/03 tot 26/06/2020. Vache Bleue verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon binnen de 3 
maanden na de geldigheidsdatum terug te betalen, voor zover werd voldaan aan de voorwaarden van deze aanbie-
ding. De firma behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31/07/2020 voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden gestuurd.
Enkel geldig bij louis delhaize.

-0,50€
bij aankoop van

-2€
bij aankoop van

1 Saint Môret 150 g
naar keuze

1 Spa duo
6x 50 cl

(255)5413362004633(3901)005

(255)5410013005353(3900)002

De kortingen van louisWedstrijd*



De wijnkelder van louis

Faugères
Les Feuillets
75 cl

Cépages : 75 % Grenache, 25% Syrah

De neus van deze wijn is expressief en toont 
aroma’s van rode vruchten zoals framboos 
en aardbei, genuanceerd door toetsen van 
garrigue. Zuivere aanzet met een mooi 
evenwicht tussen frisheid, rondheid en 
tanninestructuur. De aroma’s van rode vruchten 
zijn uitdrukkelijk aanwezig en de afdronk is 
eerder gekruid.

Deze wijn kan een eenvoudig stuk gegrild vlees 
of vlees met saus vergezellen.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

4 jaar16-17°
T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGardeLanguedoc
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Ons vakmanschap drink je met verstand.

Bordeaux blanc Château Roc 
de Cazade
75 cl

Cépages : Sauvignon, Sémillon et Muscadelle

Aromatische wijn met aroma’s van Sauvignon 
en citrusvruchten, bijzonder evenwichtig, mooie 
lengte in de mond dankzij rijping op de wijnmoer 
waardoor de wijn aan vet en rondheid wint.

Vergezelt zeevruchten, vis, aperitieven en wit 
vlees.

2 jaar10-12°
T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGardeBordeaux
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De planeet
heeft ook de 

smaak te pakken...
“ “

BE-BIO-02

Niet-EU LANDBOUW

AGRICULTURE non EU

De biologische landbouw is een productiewijze met respect voor milieu en dierenwelzijn.

Het Europese logo bood u reeds de garantie dat onze producten ge-
controleerd en gecertificeerd werden door een erkend organisme : van-
daag, met de lancering van onze 5 nieuwe referenties “Nature Bio”, koffie, 
bannen we ook 100% van de plastic verpakking en voeren we tevens het 
aluminium af waarvan de impact al even schrikwekkend is.

Onze verpakkingen en oververpakkingen zijn industrieel composteerbaar en gecerti-
ficeerd door TUV Austria als zijnde 100% biologisch afbreekbaar binnen 3 maanden in de 
vereiste omstandigheden door de certificeringsinstantie.

Dankzij onze partner CoffeeRoots, koffiebrander uit de regio 
Antwerpen, konden wij hun ervaring en knowhow bundelen 
bij de selectie en het branden van de bonen, door “groen” ma-
teriaal in te zetten voor het behoud van het milieu en van de 
toekomst van onze kinderen en van onze planeet.

Onze Nespresso compatibele®, apsules, afkomstig van de 
technologie ontwikkeld door Terracaps (www.terracaps.
bio) verenigen de voordelen hermetisch en zuurstofvrij te 
zijn, zonder aluminium en zonder plastic, vervaardigd te zijn 
met hernieuwbare energie, op basis van “groene” grondstoffen 
zoals natuurvezels en -hars, cellulose…

Dit nieuwe gamma dat u wordt voorgesteld, 
bevat gemalen koffie, 2 capsules origine 
koffie en 1 koffie in 100% Arabica koffie-
bonen.

Uit respect voor de 

natuur...
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12/02/20 > 14/04/20*

Bekom 3 zakken en ontvang

korting
-50%**

SANTOKU 14 CM
Voor 1 mes met schede

ESSENTIALS 13 CM
Voor 1 mes met schede

ESSENTIALS 10 CM
Voor 1 mes met schede

ESSENTIALS 15 CM
Voor 1 mes met schede

Spaar voor één van de volgende artikels uit de BergHoff® collectie :

*  Deze spaaractie is geldig van 12/02/2020 tot 14/04/2020 of binnen de grenzen van de beschikbare voorraad in de deelnemende louis delhaize winkels. U 
kunt uw volledige spaarkaarten inwisselen tot 28/04/2020.

** Inlichtingen te verkrijgen in de winkel. www.louisdelhaize.be42

De snelste weg naar je 
boodschappen



 15/04/20 
> 30/06/20

*Âme du Terroir Ventoux 
roséwijn - 75 cl

Spaar voor 
1 FLES 

ROSÉWIJN 
GRATIS*

Zie voorwaarden op de spaarkaart

Comment profiter de cette offre 
exceptionnelle ?Pour obtenir cette bouteille de vin,  

il vous suffit de remplir votre carte épargne.
Comment  ? Par tranche de 15€* vous 
recevez un cachet sur votre carte. Une fois 

remplie (10 cachets), vous recevez une 
bouteille de vin rosé Ventoux 75 cl**.Cette action est valable du 15 avril 2020 au 30 juin 2020 

dans les limites des stocks disponibles. Echangez votre 

carte complète jusqu’au 14 juillet 2020.

Hoe kunt u genieten van dit 
uitzonderlijke aanbod?Om deze fles wijn te krijgen moet  

u gewoon stempels sparen.Hoe? Per aankoopschijf van 15€* krijgt u 
een stempel op uw spaarkaart. Bij een volle 

kaart (10 stempels), krijgt u een fles gratis 
roséwijn Ventoux 75cl**.

Deze aktie is geldig van 15 april 2020 tot 30 juni 2020 

zolang de voorraad strekt. U kunt uw spaarkaarten inruilen 

tot 14 juli 2020.

GRATIS1x Ventoux Âme du Terroir 75 cl

Valable uniquement chez - Enkel geldig bij :

www.louisdelhaize.be SA delfood Rue de l’Espérance 84 - 6061 Montignies-sur-Sambre. RPM-RPR Charleroi/BCE - KBO BE 0403.754.481

*Excepté tabac, sacs poubelles communaux, vidanges, services, produits de loterie ou de la Poste.  

**Directement déduit en caisse. Ni remboursable, ni échangeable en espèce. Produit gratuit à charge du magasin participant.

*Uitgezonderd tabakswaren, gemeentelijke vuilniszakken, statiegeld, diensten, loterijproducten of producten van De Post.  

**Onmiddellijk verrekend aan de kassa. Niet terugbetaalbaar of omwisselbaar in contanten. 

Gratis, ten laste van de deelnemende winkel

5 400139 014513

Ons vakmanschap drink je met verstand. 43

De snelste weg naar je 
boodschappen



Geldig van 20.03 tot
19.06.2020 1 enkele bon per klant/familie.

Enkel de originele bon zal worden aanvaard. 
*Met uitzondering van de volgende producten of diensten: 

gemeentelijke vuilniszakken, producten van de Nationale 
Loterij, van Bpost, tabak of andere diensten. Uitsluitend geldig 

in de deelnemende louis Delhaize winkels op vertoon van 
deze bon. Gratis ten laste van de deelnemende winkel.

louisdelhaize.be
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5 400139 014018

facebook.com/louisdelhaize

instagram.com/louisdelhaize.be

1 SHOPPER 
GREEN
Gratis

bij
aankoop

15€*


