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Een zomer
vol smaak
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Beer met liefde gebrouwen, drink je met verstand. 
Please recycle ; do not litter !

GORDON. 
NOTHING TO PROVE.

Gordon Finest Beers Belgium

Looking for fun? 
Join us. Or not.

Peach
Peach

anthonymartin.com

May the

be with

you !

GORDON XPLOSION PEACH



Edito
De dagen z i jn momenteel  op hun grootste lengte en wi j 
rui lden onze vesten al  een t i jdje in voor jurkjes,  onze lange 
broeken voor zomerse shorten.
De zomer heeft  haar intrede gedaan.

En wie zomer zegt,  verwelkomt de start  van de vakant ie.  
Fietstochten, wandel ingen op het platteland, barbecueën in 
de tuin tot de zon ondergaat,  lekker lu i  lezen in de zetel ,… 
gewoonweg zal ig nietsdoen.

Z in in  iets  lekker  f r i s ,  in  gezonde én voora l  smakel i jke 
gerechten of  z in om je fami l ie  te overdonderen a ls  een 
echte koning( in)  van de barbecue?
In dit  nummer van ‘mi jn louis ’  v ind je  a l les wat je nodig 
hebt.  Ideale recepten om te genieten van seizoensgroenten 
en -fruit  en ook om de al lerkleinsten de kunst van het gebak 
te laten ontdekken.  

Z in om even weg te dromen? Met een knipoog naar onze 
Ital iaanse vr ienden, laten wij  jou de verrukkel i jkste Ital iaanse 
kazen ontdekken… waarbi j  je,  met een goed glas wi jn in de 
hand, volop geniet van het moment.

Nu wi j  het over wi jn hebben, onze oenoloog bedacht voor 
jou een op-en-top zomerse en zonovergoten select ie.
Het enige dat j i j  nog moet doen, is  k iezen. 

Tot s lot,  ontdek je in onze rubriek 100  % Belgisch, de must-
haves voor een echte barbecue op z i jn Belgisch!
Vakmanschap verzekerd!

Daarbi j  vergeten wi j  onze Facebookwedstr i jd niet,  waardoor 
je ons verrassend en verfr issend Spa Duo gamma ontdekt. 

Het hele louisdelhaize-team wenst je een zonnige zomer vol 
geluksmomenten. Draag zorg voor jezel f !

Jouw louis.
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Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Pietercil Hak 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 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Coca-Cola 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 aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co Data, 
Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 0,30
bij aankoop van

een product uit het gamma Hak 370 ml 
naar keuze

- € 0,50
bij aankoop van

een pack Fuzetea 4 x 400 ml
naar keuze

(255)5410921007241(3901)003

(255)5449000018892(3901)005

De kortingen van  
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Pipers Chorizo  150 g
Chris en Nigel Wildman zijn veeboeren in het 
Yorkshire Dales Nationaal Park, waar ze de zeld-
zame varkensrassen Oxford Sandy en Black Pig 
fokken, die grazen op de groene weilanden rond 
hun boerderij, samen met een kudde schapen. 

Chris en Nigel hebben niet alleen een passie voor 
het vak van landbouwer, ze zijn ook uitstekende 
beenhouwers-spekslagers. Ze bereiden hun ei-
gen lams- en varkensvlees voor de markten en de 
lokale restaurants en maken ook de bekroonde 
Chorizo die voor Pipers chips wordt gebruikt.

Deze Chorizo, gemaakt van varkensvlees van de 
beste kwaliteit, van gerookte paprika en krui-
den, droogt op traditionele wijze gedurende drie 
weken, waardoor de typische intense smaak onts-
taat.

Chips met een authentieke smaak. 
Ontdek hun nieuwe smaakvariëteiten! 

De nieuwigheden van 

Pipers Black.Pepper
& Sea Salt 150 g 
In de vredige streek Karnataka, aan de voet van 
de bergen, in Zuid-Inida, kweekt de familie Faiz 
peperplanten om hiermee de onmisbare schaduw 
te bekomen die voor de koffieplanten noodzake-
lijk is.

Ze produceren de Tillicherry peper die geacht 
wordt de beste ter wereld te zijn. De peperkor-
rels worden langer op de plant gelaten en worden 
net voor ze rijp zijn geoogst zodat de welgekende 
volle, uitgesproken smaak van onze chips beko-
men wordt. 5



LU Mini Prince BIO Melkchocolade
18 stuks 126 g
Ontdek de nieuwe Mini Prince BIO koekjes!

Een eenvoudig, lekker recept, met kwaliteitsvolle ingrediënten 
afkomstig van de biologische landbouw.

Lu Mini Prince BIO, dat is ook:

 9 geen kleurstoffen, bewaarmiddelen of toegevoegde smaakstoffen; 
 9 met BIO volkorentarwe en BIO melkchocolade;
 9 handige meeneemzakjes.

De nieuwigheden van 
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Nieuw: Lotus The Original Speculoos 
Een unieke combinatie... twee krokante koekjes met daartussen een 
heerlijke, smeuïge crème. 

Twee onweerstaanbare smaken: Speculoos-chocolade of

Speculoos-Vanille.

Het is vast liefde bij de eerste hap!

7



Actieve Wiek Lavendel
De constante verspreider Actieve Wiek van Air Wick vers-
preidt gedurende acht weken een zachte geur van kamille 
en lavendel. Dankzij de onmiddellijk actieve doordrenkte 
wiek, heb jij een onmiddellijk effect.

Decosphere Mango & Limoen
De Decosphere Mango en Limoen is niet gewoonweg een 
luchtverfrisser met een zacht, fruitig parfum in uw huiskamer. 
Het voegt tegelijkertijd een decoratief aspect toe.

Geurstokjes Pure Lentedauw
Het elegante parfum en design zorgen voor een warme 
sfeer in je woning.
Ontdek de frisheid van het parfum Pure Lentedauw.

Navulling Freshmatic Zomer
Deze navulling werd specifiek ontwikkeld voor de Air Wick 
verspreiders. Het parfum Zalige Zomer brengt met zijn geur 
van bloemen, meloen en vanille, verfrissing in je woning.

Navulling Freshmatic Lentedauw
Het parfum Lentedauw brengt een heerlijk frisse geur in je 
woning.

Freshmatic & Navulling
De complete kit voor een fris geurend interieur. 

De nieuwigheden van 
Air Wick
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De nieuwe Effi confituur
Rijk aan smaak, minder suiker!
Nu nieuwe formaten, voor nog meer lekkers.

30 % minder suiker t.o.v. een traditionele confituur.
50 % fruit in een groot formaat van 350 g.

9



Gemakkelijk
Bakken
30 min.

Bereiding
15 min.

Ingrediënten voor 6 personen
 9 50 g verse perziken

 9 130 g bloem

 9 200 g bruine suiker

 9 Een zakje vanillesuiker

 9 Vier eieren

 9 40 cl melk

 9 50 g boter

 9 Een koffielepel kaneel

Het zomers Lekkerbekontbijt
Clafoutis met perziken

10



Bereiding
• De oven voorverwarmen op 210° C - thermostaat 7.

• Schil de perziken, ontpit ze en snijd ze in stukjes. 

• Laat ze in een pan kort aanbakken met 20 g boter en
50 g suiker. Voeg de kaneel en de vanillesuiker toe.
Roer en laat 10 minuten bakken.

• Laat 30 g boter smelten in een kleine kookpan.

• Klop in een kom de eieren tot omelet en voeg de rest 
van het suiker toe terwijl je het mengsel verder opklopt. 
Voeg vervolgens de bloem, de gesmolten boter en de 
melk toe.

• Breng de perziken in een beboterde schotel en giet er 
het beslag over.

• Zet ongeveer 30 minuten in de oven. Lauw of koud op 
te eten! 

Smullen maar!
Wil je tijd winnen?

Deze clafoutis ik ook heel lekker met perziken op siroop.

Dan volstaat een baktijd van slechts vijf minuten. 

Gezond alternatief
Breng afwisseling in je bakplezier door 
perziken te vervangen door peren of  
appelen, succes verzekerd!

Het zomers Lekkerbekontbijt
Clafoutis met perziken
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De lunch van louis
Tabouleh van Quinoa

Gemakkelijk
Bakken
15 min.

Bereiding
10 min.

Ingrediënten voor 4 personen
 9 250 g quinoa

 9 Een komkommer

 9 Een citroen

 9 Vijf soeplepels olijfolie

 9 Verse munt

 9 Een groene paprika

 9 Drie rode tomaten

 9 Een gele tomaat

 9 Zout & peper



Bereiding
• Kook de quinoa gedurende tien minuten in tweemaal zijn 

volume water en laat deze uitlekken.

• Voeg het sap van de citroen en vier soeplepels olijfolie 

toe en meng dit alles.

• Snij de paprika in twee. Verwijder de steel, de zaadjes en 

de zaadlijsten. Snij het vruchtvlees in stukken. Overgiet 

het met een soeplepel olijfolie. Kruid met peper en zout. 

Laat deze gedurende vijf minuten ‘markeren’ (verkleuren) 

in de pan.

• Snij de rode tomaten in blokjes en de gele tomaat in 

partjes.

• Schil de komkommerhelft, verwijder de zaadjes en snij het 

vruchtvlees in blokjes.

• Meng de quinoa met de tomaten- en komkommerblokjes 

en de paprikastukjes.

• Dien op in diepe borden. Smuk elke portie op met wat 

verse muntblaadjes.

Genieten maar!

Onze verrukkelijke Tabouleh louis

Het gevoel dat er iets ontbreekt?
Voeg aan je quinoagerecht

een blikje tonijn in eigen nat toe!

Geen fan van quinoa of gewoonweg 
geen zin om te koken?

Ontdek ons gezond alternatief! 
13



Gemakkelijk
Bakken
15 min.

Bereiding
5 min.

Ingrediënten voor 4 personen
 ■ Drie eigelen

 ■ 400 g geconcentreerde 
melk

 ■ 400 g verse melk

 ■ 200 g geraspte kokosnoot

 ■ Een handvol verse 
frambozen 

 ■ Twee soeplepels bloem

Het exotisch dessert van de Zomer
Taart met kokosnoot

14



Bereiding
• Meng de drie eigelen met 400 gesuikerde ge-

concentreerde melk in een kom.

• Voeg 400 g verse melk toe, terwijl je het geheel opklopt 

en voeg daarna 200 g geraspte kokosnoot toe.

• Boter een ronde vorm of individuele vormen in, bestrooi 

met bloem en vul ze met het mengsel.

• Daarna zeven minuten au bain marie laten koken, bij 

240° C.

• Laat afkoelen op kamertemperatuur en niet in de koelkast 

plaatsen!

• Karamelliseer met een brander en voeg enkele verse 

frambozen toe.
En nu… genieten!

Voor de echte zoetebek
Vervang de verse frambozen door een coulis

van frambozen.

Wens je afwisseling in het 
bakplezier?

Je bent niet echt fan van frambozen?
Andere lekkere soorten seizoensfruit 
zoals aardbeien of kersen zijn perfect 
geschikt voor deze taart.

Het exotisch dessert van de Zomer
Taart met kokosnoot
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Het ECO-engagement van  
NIEUWE VERPAKKING VOOR ONZE ‘ON THE GO’
SALADES LOUIS.
SMAKELIJKE & TEGELIJK ECOLOGISCH
VERANTWOORDE LUNCH.

Plastic afval vormt een ware bedreiging voor onze planeet en haar inwo-
ners. Het vervuilt het milieu, de oceanen en de vissen slikken de plastic 
microdeeltjes in, waardoor er schade wordt toegebracht aan onze voed-
selketen. 

Ecologischer 

Daarom kiezen wij voor een nieuwe, ecologischere verpakking voor onze 
‘on-the-go’ salades. 

Sorteren, dat is recycleren!

 9 De nieuwe verpakking van onze salades is sorteerbaar en recycleerbaar.
 9 De plastic folie die de kartonnen houder afdekt, kan er worden afge-

haald.
 9 Zo kan je het afval van deze verpakking sorteren.
 9 Het plastic en het karton komen uiteindelijk in de juiste vuilnisbak

terecht.

Deze nieuwe verpakking bevat
80 %  minder plastic.»

«

16



Hoe zien onze nieuwe verpakkingen eruit?

Geen vork
bij de hand?

Geen probleem!
Vraag aan de kassamedewerker je pakketje met 
een composteerbaar vork en servet.

-12,4 T PER JAAR

17



Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Savencia 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 aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co Data, 
Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 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 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 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 0,50
bij aankoop van

 - € 0,40
bij aankoop van

een produit uit het gamma Chavroux
naar keuze

twee flessen Dilea
halfvolle melk

1 l

(255)5413362004749(3901)005

(255)5410298002795(3901)004

De kortingen van 
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Kazen uit Italië
Ook dat is de zomer… jezelf plezier doen met eenvoudige dingen: een 
sneetje brood, kaas en een goed glas wijn. Een kunst die de Italianen won-
dergoed beheersen! Laten we een kijkje nemen in wat hen inspireert…

De wijnselectie
van onze oenoloog

Een Barbera d’Alba 
Egidio, uit de regio 
Piemont.
Deze wijn heeft een 
diep, purperrode 
kleur, met de volle 
gesuikerde smaak 
van zacht fruit, 
kruiden en fluweel-
zachte pruimen.
Lange, gekruide af-
dronk.

Pecorino Romano louis
Een harde, gekookte kaas van 
schapenmelk, met aromatische ziltpi-
kante & krachtige smaak.

Taleggio louis
Zachte kaas van rauwe koemelk.
De zachte of sterke smaak, afhanke-
lijk van de rijping, heeft een licht zuur 
accent met een nasmaak van truffel. 

Gorgonzola
Schimmelkaas van rauwe koemelk, 
met geparfumeerde, kenmerkende, 
lichtjes pikante smaak. 

Parmigiano Reggiano
Droge & gekorrelde kaas van rauwe 
koemelk. Koning van de Italiaanse 
kazen. Ontwikkelt eerst een zoute 
smaak, verlengd met een intens pi-
kante ondertoon en een fruitige na-
smaak.

Mozzarella di bufala 
Kaas van rauwe buffelmelk, erg ro-
mig, zacht van smaak met een goed 
zuurgehalte. 

Ons vakmanschap drink je met verstand.

19



Ingrediënten voor 4 personen:
 ■ Vier moten zalm  ■ Vier soeplepels honing  ■ Zout

Gemakkelijk
Bakken
20 min.

Bereiding
5 min.

Avondmaal
Zalm met honing gebakken
op de barbecue



Ingrediënten voor 4 personen:
 ■ Zout

Bereiding
• Breng de barbecue op temperatuur en plaats de 

zalmmoten ‘met de velkant naar beneden’ zodat het 
zalmvlees gelijkmatig bakt.

• Breng de honing in een kommetje of bekertje.

• Draai na vijf minuten de moten om en bestrijk ze met 
de honing met behulp van de rug van een lepel.

• Indien mogelijk kan je regelmatig honing bijvoegen 
zodat die karameliseert door de moten kort te draaien. 
Wanneer deze kant goudbruin kleurt, keer je de moten 
opnieuw. Bestrijk de kanten met honing en bak ze tot 
de kern. 

• Voeg zout toe naar wens.

• Maak dit geweldige recept compleet met gestoofde 
aardappelen.

En nu smullen!

Bij dikke zalmmoten kan je gerust wat bijzouten.

Lekkerbekken kunnen er ook nog wat honing

aan toevoegen!

Trucje 

Raad van onze oenoloog
Côtes-du-Rhône blanc Saint-Pierre, 75CL

Wijn die parfums van citrusvruchten, meidoorn 
en acacia uitwasemt, met een ronde aanzet 
met een accent van levendigheid.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

T°NezCépagesServiceDescriptifGarde

T°NezCépagesServiceDescriptifGarde

3 jaar

Ideaal bij aperitief 
en vis

10°
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Het fruit van de Zomer
De platte perzik

Hallo, ik ben de platte perzik!
Ik ben zo lekker als een beignet, en word meestal ‘donut peach’ of ‘saturn 
peach’ genoemd. Ik lijk dan ook op een echte beignet. Ik zag het licht 
door kruisingen van perzikbomen uit China meer dan 2.000 jaar geleden. 
Ik heb wit, gesuikerd en smaakvol vruchtvlees, met een lekker, honingge-
parfumeerd aroma.

Ik ben niet dikker dan vier cm en ben minder sappig dan de normale perzik 
waardoor ik makkelijker te eten val. De kinderen zijn dol op mij! 
Zo ben ik ook duidelijk ‘functioneler’ dan de andere perziken.
Ik ben daarom niet minder de lieveling aangezien ik een onbetwistbare en 
beheerste smaak behoud.
Bovendien ben ik een uitstekende bron van vitamine C.  Ik bevat meer dan 
10 % van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Eet mij en je voelt je picobello! 

22



Het fruit van de Zomer De Zomergroente
Icebergsla

Hallo! Ik ben de Icebergsla. Ik ben afkomstig uit Noord-Amerika en al 30 
jaar in België terug te vinden. Ik ben krokant, verfrissend en bewaar veel 
beter dan de meeste andere slavariëteiten. Keicool!

Waar beginnen wij?
Ik ben calorie-arm, rijk aan vitamine A, bevat vitamine B9, vezels en sta 
ervoor bekend het risico te verminderen op hart- en vaatziekten en gas-
tro-intestinale aandoeningen. Mijn minerale zouten en oligo-elementen 
zoals kalium, calcium, magnesium, ijzer, en ook zink, vervolledigen mijn 
voedingswaarden.
Noem mij dus niet zomaar sla! 

23



De Bakkerij van 
Brood, niet weg te denken bij onze maaltijden

 9 Zonder additieven of bewaarmiddelen.

 9 25  % minder zout & altijd
   100  % smaak! 

 9 Heel de dag lang, vers brood
    dat ter plaatse wordt gebakken.

 9 Brood met hoogstaande voedingswaarden
    en een superieure smaakkwaliteit.

 9 Bestaat in twee variëteiten: wit & grijs.

Proefde je onze andere lekkere louis 
broodvariëteiten al?

 Waldkorn, 13 granen, O’Chia, of Abdijbrood, 
keuze genoeg.

 
Voordeliger

met onze
Getrouwheids-

kaart!

24



Ben & Jerry’s ijs 
Verfrissend en lekker fairtrade!  
Genieten van het verrukkelijke Ben & Jerry’s ijs?
Dat kan op veel manieren. Met de onweerstaanbare smaken zoals de 
welgekende Cookie Dough.  Zo is er voor ieder wat wils.

Iedereen heeft recht op zijn deel.

Bij Ben & Jerry’s wordt eerlijkheid serieus genomen. Of het nu gaat om 
hoe ze hun medewerkers behandelen, om de investering binnen de ge-
meenschap of nog om de ontwikkeling van nieuwe parfums, eerlijkheid is 
bij elke handeling een essentieel aspect. Ook de landbouwers verdienen 
het om rechtvaardig behandeld te worden. Precies daarom steunt Ben & 
Jerry’s Fairtrade, een internationale organisatie die de kleine landbouwers 
in de ontwikkelingslanden helpt.

25



Omdat wij fier zijn op de kookkunst in ons land, hebben wij voor 
jou de essentiële ingrediënten gebundeld om jouw barbecue 
gegarandeerd te doen slagen, op Belgische wijze! 

De  van 

plateau BBQ Party kippenbouten paprika kalkoenbrochettes

En dan is er saus 
Daar kan je niet om heen, de mayonaise!
Het recept
1. Meng een eigeel, een snuifje zout, peper, mosterd en azijn. 

2. Klop deze mengeling op terwijl je beetje bij beetje olie toevoegt en de

mayonaise geleidelijk aan dikker wordt.    

3. Voeg  kruiden of citroen toe voor meer smaak.

Wens je een kant-en-klare oplossing? 

De Devos Lemmens Mayonaise
De Mayonaise met eieren van Devos Lemmens wordt bereid 
volgens het traditionele Belgische recept.
Ze is niet alleen niet weg te denken bij frietjes. Ze is ook dé
begeleiding bij uitstek bij geroosterd vlees en salades.

26



Compleet voorbereid 
op alles wat je barbecue begeert!

Aardappelen 

StokbroodTabouleh

De mand van 
louis (*)

Een beetje geschiedenis
Wist je dat dit de eerste saus is die door Mevrouw 
Lemmens in 1986 werd bedacht?
De Belgian Pickles. Daar kunnen wij niet omheen. 

De cocktailsaus van Devos Lemmens is een milde 
saus op basis van tomaten en op smaak gebracht 
met echte Schotse Whisky. 

Tip van onze oenoloog
Cabernet Sauvignon Couleurs du Sud, 75 cl

Deze wijn, afkomstig uit de Pays d’Oc streek, past per-
fect bij wit vlees, gevogelte, rood vlees, wild en geroos-
terd vlees.

Het is een pittige frisse wijn met een donkerrode kleur 
en parfums van zwarte vruchten gecombineerd met 
plantaardige smaken. 
Voor een optimale degustatie, opdienen bij 17 graden.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

(*) Uitsluitend in de deelnemende louis delhaize winkels.
27



Extra gezond voor een miniprijsje! 
Wil je zorg draag voor jezelf en tegelijk ook goed doen voor de planeet?
louis delhaize stelt je zijn nieuwe Nature BIO producten voor!

• Een ruime waaier aan producten: 21 nieuwe artikelen gaande van muesli 
met pijnboompitten, quinoa, tot linzen en nog vele andere.

• Een erg praktische verpakking, die overal op zijn plaats is.
 
• Een hersluitbare verpakkingsfolie voor een vlottere opberging en een 

gegarandeerde versheid van de producten. 

• Een miniprijs voor gecertificeerde BIO producten van hoogstaande 
kwaliteit.

Nieuwigheid: ‘Nature BIO’
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Gin, puur en goed fris gedronken door de dappere 
drinker, is de laatste jaren een echte hype!  

Wist je dat...
... Gin vaak wordt in cocktails.
Deze bijzonder droge alcohol wordt zelden puur 
gedronken.
Wat misschien minder geweten is, is dat dit levenswater 
oorspronkelijk uit Nederland komt.
De basis bij de vervaardiging van Gin zijn de blauw-
groene jeneverbes, waaraan andere bloemige en 
gekruide toetsen worden toegevoegd.
Vandaag wedijveren distilleerders over de hele 
wereld in alle creativiteit waarbij ze nieuwe aromaten 
en kruiden gebruiken bij het brouwen van Gin.
In Europa bedraagt het minimum alcoholpercentage 
van een Gin 37,5  %.

NB GIN,
verkozen tot de beste London Dry Gin ter wereld!

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Geniet van je Gin
met onze

NB GIN glazen

Enkel en alleen
bij louis delhaize

Receptidee: Gin Tonic
De klassieke Gin Tonic: Vul een groot ballonglas met ijsblokjes. Voeg  
naar wens vier cl tot zeven cl Gin toe.
Hou het glas schuin en giet er langzaam de Tonic bij zodat de 
luchtbelletjes zich rustig kunnen mengen met de Gin.
Meng zachtjes met een lepeltje zodat elk ingrediënt al zijn aroma’s kan 
vrijgeven. Garneer het glas met een citroenschijfje.

Tchin Gin!
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Bereiding
   Plaats de gelatineblaadjes in 

koud water om ze zacht te 
maken. 

   Giet de plantaardige melk in een 
kookpan, voeg de bruine suiker 
en de vanillesuiker toe.

   Breng dit, onder  begeleiding 
van een volwassene, aan de kook 
en laat de suiker smelten. Voeg 
de uitgelekte gelatineblaadjes 
toe, roer en laat smelten. Neem 
de pan vervolgens van het vuur.

   Laat het even afkoelen. 

   Verdeel over de bekertjes en 
laat dit enkele uren afkoelen. 
Alvorens op te dienen: giet de 
suiker in een kookpan, voeg er 
een cl water aan toen en breng 
dit aan de kook. Laat het drie tot 
vier minuten koken tot je een 
lichte siroop krijgt.

   Was de kersen, dompel ze onder 
in de pan. Roer gedurende drie 
tot vier minuten bij een zacht 
vuurtje, neem de pan daarna 
van het vuur en laat ze afkoelen.

  Voeg bij het opdienen de kersen 
en hun sap toe aan de bekers met 
Panna Cotta.

Ingrediënten
 9 50 cl plantaardige melk gierst-

amandel of amandel-vanille.

 9 50 g bruine suiker.

 9 Vijf gelatineblaadjes. 

 9 Twee zakjes vanillesuiker.

 9 200 g kersen.

 9 30 g suiker.

15 min. 12 min.

Gemakkelijk

Mmmmm, lekker!

Kleine Chef louis
Panna Cotta met Kersen
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Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. PAB Hero Baby 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 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Sofidel 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 aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co Data, 
Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 1
bij aankoop van

twee producten Hero baby
naar keuze

- € 0,50
bij aankoop van

een pak Nalys Resist maxi
twee rollen 

(255)5410318005836(3900)001

(255)5414913001729(3901)005

De kortingen van  
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Do It Yourself!
Zomerse decoratie
Servetring

Benodigdheden
 9 Lege WC-rollen

 9 Henneptouw

 9 Sterke lijm

 9 Schelpen

Zo maak je deze servetring
1. Snij de wc-rollen in twee gelijke 

delen.

2. Breng één uiteinde van het 
henneptouw in de rol en lijm 
het vast aan de binnenkant van 
de rol. 

3. Breng een beetje lijm aan en 
wind het touw stevig rond elk 
stuk wc-rol.

4. Wanneer je aan het andere 
uiterste komt, lijm dan stevig 
het uiteinde aan de rand van 
de rol. 

5. Laatste stap: lijm een schelp 
aan elke servetring. 

6. Je kan ook iets anders dan 
schelpen gebruiken; elk soort 
klein garnituur kan gebruikt 
worden. Laat jouw verbeelding 
gerust de vrije loop!

Trucje

Wanneer je warme lijm gebruikt 
om het touw te bevestigen, wordt 
de volledige rol veel steviger en zal 
het minder snel vervormen.

Deel jouw creaties op onze sociale media.  
32
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Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Unilever 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 aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co Data, 
Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Unilever 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 aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co Data, 
Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 0,25
bij aankoop van

 - € 0,40
bij aankoop van

een fles Lipton Green 50 cl
naar keuze

een doos Lipton Kruiden Infusie
20 stuks

naar keuze

(255)5410373002177(3902)025

(255)5410373002313(3901)004

De kortingen van 
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Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Pepsico Chips 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 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Pepsico Chips 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 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

- € 0,50
bij aankoop van

- € 0,50
bij aankoop van

een pak off the Eaten Path 
naar keuze

een pak Duyvis Peanuts
naar keuze

(255)5410188000757(3901)005

(255)5410188000740(3901)005
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DÉ SMAAKMAKER

OP ELKE

BELBECUE
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DÉ SMAAKMAKER

OP ELKE

BELBECUE

Grote Zomerwedstrijd  (*) 

Geldig van 6 juli tot 20 juli 2020

Zin in verfrissing deze zomer?

louis delhaize verwent je met een 
leuke wedstrijd!

Deelnemen is heel eenvoudig!

Gewoon vijf vraagjes beantwoor-
den.

De persoon die deze vragen cor-
rect beantwoordt, en ook het 
antwoord op de schiftingsvraag 
het meest benadert, wint 100 
flessen Spa Duo.

Veel succes!
(*) Elke inwoner van België van min. 18 jaar kan deelnemen. 

Ga als de bliksem 
naar onze 

Facebookpagina 
louisdelhaize

Win 100 flessen
Spa Duo



De huidige en toekomstige inwoners rond de oude site van de KMO Boeykens 
reageren bijzonder positief op de opening van een buurtwinkel delhaize op 
het gelijkvloers van het gebouw Botanic.

Het gebouw herbergt 54 serviceflats en 69 residentiële appartementen, zodat 
jong en minder jong terecht kan in deze louis delhaize winkel - op een veilige 
afstand - voor een sandwich, brood of koffiekoeken, charcuterie of kaas.
Het assortiment is aangepast aan ieders smaak en behoefte in een ruimte van 
300 m2.

LOUIS DELHAIZE BREENDONK
VEURTSTRAAT 46 

Open sinds
2020

Foto buitenkant: David Legreve – HLN

Openingsuren : 
Maandag van 12u30 tot 

19u00 Dinsdag -Zaterdag 
van 08u00 tot 19u00

Adres : 
Veurtstraat 46– 
2870 Breendonk

Open op 
zondag

en feestdagen 
8u00-12u30
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Woon je in deze buurt of kom je er regelmatig langs?
Twijfel dan niet om even binnen te springen en onze verse producten en louis 
delhaize diensten te ontdekken.

Tegelijkertijd maak je ook kennis met de sfeer die hoort bij het winkelen bij 
louis delhaize!

INWONERS BREENDONK VERHEUGEN ZICH OP DE OPENING 
VAN DEZE NIEUWE LOUIS DELHAIZE

Dagvers 
brood

Broodjes en sand-
wiches ter plaatse 

gebakken

Vers vlees,
charcuterie

en kaas
Fruit &

groenten

Bereide
gerechten en 

salades

Kruide-
nierswaren Lotto Pers Vers geperst 

sap
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Nieuwsgierig naar meer of zin om samen onze weg te volgen?  
Kristel Willems  +32 71 204 223  kandidaat@gld.be

Bij louis delhaize is

proximiteit,
ons vakmanschap

Winkelconcepten in lijn met
de huidige trends

Meer dan 250 louis delhaize
winkels in België

Voor 100 % aangepast
assortiment

dynamisch handelsformaat
in volle groei
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Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Palm Cornet OM 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 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Bon geldig van 20 juni 2020 tot 28 september 2020. Bacardi 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 aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 31 oktober 2020 voor controle en betaling naar High Co Data, 
Kruiskouter 1, 1730 Asse worden gestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

 - € 1
bij aankoop van

 - € 1
bij aankoop van

een Rodenbach 6 x 25 cl clip 

een fles Martini
alcoholvrij
naar keuze

(255)5411393000075(3900)001

(255)5410098004524(3900)001

De kortingen van  

Nieuwsgierig naar meer of zin om samen onze weg te volgen?  
Kristel Willems  +32 71 204 223  kandidaat@gld.be

Bij louis delhaize is

proximiteit,
ons vakmanschap

Winkelconcepten in lijn met
de huidige trends

Meer dan 250 louis delhaize
winkels in België

Voor 100 % aangepast
assortiment

dynamisch handelsformaat
in volle groei
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Het Plezier van Roséwijnen

Ons vakmanschap drink je met verstand.
(*)
Deze wijnen worden u aangeboden als seizoensaanbod tot uitputting van de voorraad, enkel in de deelnemende 
louis delhaize winkels.

IGP Thau Exhib, 75 cl

Carignan, Cinsault, Grenache, Merlot, Terret & 
Viognier.

Deze wijn ontwikkelt toetsen van pompelmoes, 
perzik en is fris in de mond met een mooie aanwe-
zigheid zowel in de aanzet als in de afdronk.

Uitstekend als aperitief, bij salades of Aziatische 
gerechten. 

2 jaar8 - 10°
T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGarde

Languedoc

De mooie dagen zijn er weer, tegelijk met de hunker naar frisheid. 
Ontdek de seizoensselectie van onze oenoloog! 

Aanbod geldig vanaf 29 mei (*)
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Ons vakmanschap drink je met verstand.
(*)
Deze wijnen worden u aangeboden als seizoensaanbod tot uitputting van de voorraad, enkel in de deelnemende 
louis delhaize winkels.

Midinette, 75 cl

Cinsault & Carignan.

Lichtroze van kleur. Neus met intense aroma’s van
witte bloemen en steenvruchten.
Soepel en fris in de mond!

Fris op te dienen vergezeld van
Provençaalse taart, geroosterd vlees of 
gemengde salades.

2 jaar8 - 10°
T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGardeWijn uit Frankrijk

Ontdek ook de andere wijnen uit onze collectie in jouw
louis delhaize winkel en vraag gerust om raad

aan één van onze medewerkers.
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Bon geldig van 20 juni 2020 tot 21 september 2020.

Eén enkele bon per klant/gezin.

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 tegen afgifte van deze bon.

 
Gratis ten laste van de deelnemende winkel.

louisdelhaize.be
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facebook.com/louisdelhaize

instagram.com/louisdelhaize.be

KORTINGSBON
VAN € 1,50

bij aankoop  
van € 15


