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Je vertrouwde 
melk, nu met 
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Edito
De zomer, een periode om van te genieten… warmte, vakantie, mooie 
dagen buiten en vitamine D bij de vleet!

Het staat voor ontspanning, we krijgen zin in frisheid, gezonde 
gerechten en eindeloos aperitieven.

Heeft u wat inspiratie voor recepten nodig?  Van een bourgondisch 
vitaminerijk ontbijt, een seizoensslaatje, tot een volledige week met 
gemakkelijke en overheerlijke menu’s, het moeilijkste zal keuzes 
maken worden. 

Zomer betekent natuurlijk ook barbecue. Ontdek op pagina 22 onze 
tips en nieuwigheden voor een onvergetelijke barbecue. De maaltijd 
afsluiten met een smaakvolle kaas, niets is beter! Onze specialist 
heeft voor u de onmisbare kaas van het seizoen geselecteerd om 
uw maaltijd in schoonheid af te sluiten, samen met de ideale wijn.

Wil u meer te weten komen over de historiek van het evenement van 
het jaar, het EK 2021, maar ook over onze Duivels? Haast u dan naar 
pagina 4 … Wie gaat er volgens u winnen?  Maak uw pronostieken 
op en neem deel aan onze wedstrijd op Facebook! 

Ontdek ook onze grote actie Collect & Win, die ervoor zal zorgen 
dat u onze Duivels kan steunen dankzij onze Supporter kit in de 
Belgische kleuren.

In dit nummer stellen we u voor om kennis te maken met ons mooi 
merk louis en de sterke waarden ervan. Kent u het merk al?

Maak ook kennis met de sterren van dit seizoen, de meloen en de 
salade, alsook met onze trucjes om verspilling van groeten, fruit en 
andere dagdagelijkse voedingsproducten, tegen te gaan.

Veel leesplezier! 

NIEUW !
Je vertrouwde 
melk, nu met 

ban   an- of
v   nillesmaak !
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Euro 2021
We wachtten er allemaal vol ongeduld op, in 2020 dachten we zelfs, 
het is zover, het sportief evenement van de zomer is er eindelijk, het 
EK! 

Om u in de sfeer te brengen, vertelt Mijn louis u iets meer over dit voet-
balavontuur dat al meer dan 60 jaar bestaat…

Een beetje geschiedenis:

En België in dit alles?

Van 1950 tot 1960 kon België zich slechts 
plaatsen voor één van de 8 grote toer-
nooien. Het Belgische team, dat als fa-
voriet werd gezien voor de wereldbeker 
van 1954, slaagt er zelfs niet in om de 
groepsfase te overleven. 

Door de vele successen tijdens 
vriendschappelijke matchen kreeg Bel-
gië lang de vergiftigde bijnaam “We-
reldkampioen van de vriendschappeli-
jke matchen”. 

Wist u dit?  
Na een match in 1905 schreef een Nederlandse journalist 
dat 3 Belgische voetballers “werkten als demonen”. Een 
jaar later gaf een andere journalist, Pierre Walckiers, het 
team de naam “The Red Devils”, geïnspireerd door de 
kleur van de truitjes en het succes van dat jaar met drie 

opéénvolgende overwinningen.

1956

1960

1968

2000

2016

Oprichting van het EK 
onder de naam 

Europacup voor landen

De Europacup 
wordt Euro

Portugal wordt uitge-
roepen tot de laatste 

kampioen tijdens het EK 
2016 in Frankrijk.

Euro 2000 georganiseerd 
door België en 

Nederland

Eerste editie van de 
Europacup voor landen 

in Frankrijk
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De grote heropleving en de 
«Golden Generation»

Van 2012 tot op heden kent het 
Belgische nationale team een explo-
sieve opgang.

In 2013 haalt het team de 5e plaats 
wereldwijd in het klassement van de 
FIFA.  

Het team heeft verschillende andere records behaald in het klassement van 
de FIFA tijdens deze periode, zo zijn ze voor de eerste keer 4e geworden in 
oktober 2014, derde in april 2015 en tweede in juni 2015. België werd naar 
de eerste plaats gestuwd van het wereldklassement van de FIFA in november 
2015, na kwalificatie voor het EK 2016 met de luxe om nog een match te 
mogen verliezen.

Op vandaag spelen onze Duivels, zoals we ze graag noemen, in de grootste 
internationale clubs. Wie kent Hazard, De Bruyne, Courtois, Mertens of Lu-
kaku niet? Heel wat landen zijn jaloers op zo’n grote waaier aan talenten…
Zelfs de Fransen…Nu is het aan ons om te bewijzen dat wij ook wereldkam-
pioen kunnen zijn…Of tenminste van Europa…

Top 5 van favorieten voor het EK 2021  

Top 1 : België 

Top 2 : Engeland 

Top 3 : Frankrijk 

Top 4 : Duitsland en Spanje 

Top 5 : Nederland 

Test uw kennis…

1. Wat is het beste resultaat van België op het EK?
 Winnaar, Finalist, Derde. 
2. Wat is de beste prestatie van België op de Olympische Spelen? 
       Winnaar, Finalist, Derde. 
3. Tegen welk team heeft België zijn eerste officiële match gespeeld?
 Frankrijk, Nederland, Engeland.

1. Finalist / 2. Winnaar / 3. Frankrijk
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Mathilde, louis delhaize Roisin

Evy, louis delhaize Ertvelde

Wat we leuk vinden bij louis delhaize is de 
variëteit aan producten en de dienstverlening. 
We hebben de grote merken in huis, maar ook 
producten die speciaal voor ons, de kleinste 
zelfstandigen, worden gemaakt.
We hebben ook een goede vertegenwoordiger 
die ons opvolgt en dat is belangrijk. Als we 
soms vaststellen, bijvoorbeeld, dat er een fout 
is gebeurd bij het opnemen van de bestelling, 
dan is er altijd een mogelijkheid om tot een 
oplossing te komen.
Het zal 6 jaar zijn dat we met louis delhaize 
werken en het is nog steeds dezelfde goede 
ervaring. 

Waarom heb je gekozen voor louis delhaize?

Om verschillende redenen, ik kan mij zeker 
vinden in het nieuwe credo: denk lokaal, 
handel lokaal. Alles wordt overgenomen 
door mastodonten waardoor het persoonlijke 
verdwijnt. Dankzij het concept van de 
buurtwinkel hebben we nog de luxe van onze 
klanten te kennen. Het potentieel dat louis 
delhaize nog heeft om te groeien vond ik ook 
een meerwaarde.

Heb je een leuk verhaal dat in je leven als store-manager is gebeurd?

We hebben ooit een buurtfeest gegeven op de parking voor alle klanten, dit 
was een dag om nooit meer te vergeten.

Uw winkelgerant vertelt!
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Mathilde, louis delhaize Roisin

PATAT EN 
‘T IS FEEST!
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Lay’s werkt samen met 3 iconische restaurantketens om u drie originele 
nieuwe smaken voor te stellen...

Lay’s Chips KFC chicken 150 g
De unieke smaak van de kip van KFC

Sinds 1939 is de bereiding van kip bij KFC niet veranderd. 

Hoe komt het dat het al zo lang duurt?  Wel, gewoon omdat KFC nooit 
een goede reden heeft gevonden om zo’n heerlijk recept te verande-
ren.

Proef het recept met Lay’s...

Ideaal voor de fijnproevers!
Ga bij aankoop van een pak chips met een iconische smaak 
naar het restaurant in kwestie en krijg een maaltijd cadeau! 
Is het leven niet mooi? Zie voorwaarden op de verpakking.

De nieuwigheden van  
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De nieuwigheden van  
Lay’s Chips MARGHERITA pizza 150 g
De onnavolgbare margheritasmaak 
van Pizza Hut

Volgens de anekdote zou de pizza spe-
ciaal gemaakt zijn voor de Italiaanse 
koningin Margaretha van Savoye. De 
meesterbakker had de link gelegd met 
de Italiaanse vlag: groen van het basi-
licum, wit van de mozzarella en rood 
van de tomaten. De koningin was zo 
gecharmeerd door deze creatie dat 
ze onmiddellijk hoogstpersoonlijk een 
brief stuurde naar de Pizzaiolo, die haar 
op zijn beurt bedankte door zijn mees-
terwerk de naam van de koningin te 
geven. Vandaag kan u deze koninklijke 
smaak terugvinden in een pakje Lay’s!

Lay’s Chips SUBWAY Teriyaki 150 g
De ongelofelijke Teriyaki van Subway

Nu kan u in uw pakje Lay’s deze 
bekende Japanse saus op basis van 
suiker, sojasaus en mirin terugvinden. 
Resultaat? Een overheerlijke zoute/
zoete smaak, zoals je die ook smaakt in 
hun iconisch broodje. 
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Kinder Cards
De magische formule voor een geslaagd vieruurtje

Ontdek Kinder Cards, het eerste koekje van het merk Kinder. 

Een zeer fijn koekje waarbij je van bij de eerste hap een smeltende vul-
ling proeft op basis van melk en cacao. Een onweerstaanbare smaaksen-
satie. 

Het innovatieve wafeltje smelt niet, dus het is ideaal om het overal mee 
naar toe te nemen!

Een combinatie van praktisch en plezier dankzij zijn heerlijke smaak, zo 
is Kinder Cards de magische formule voor een geslaagd vieruurtje.

De nieuwigheden van  



Nutella Biscuits
Een koekje met een groot hart

Hoeveel keer heeft u al Nutella gesmeerd op een koekje om het nog 
beter te maken?
 
Ferrero heeft Nutella nu gebruikt als vulling voor een koekje dat even 
heerlijk is als huisgemaakte koekjes. Nutella Biscuits combineert alles 
wat u graag heeft in één enkel recept.

Een heerlijk krokant koekje, gemaakt met tarwemeel en rietsuiker, in 
combinatie met de smeuïgheid en de unieke smaak van Nutella.

Nutella Biscuits tovert uw momenten samen om tot een ongeziene er-
varing.

11

De nieuwigheden van  
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Maar louis, wie is dat nu eigenlijk?
Maak uitgebreid kennis met louis
Het merk louis werd in 2017 gelanceerd en blijft maar verbazen en inno-
veren. Het is een Belgisch merk in een Belgische keten, dat vandaag goed 
is voor 600 referenties die exclusief beschikbaar zijn in onze louis delhaize 
winkels.

De louis producten zetten in op hoge kwaliteit, met voorkeur voor korte 
ketens. De meerderheid van onze producten zijn Belgisch en soms lokaal, 
indien mogelijk, verpakt in milieuvriendelijke verpakkingen, het gebruik van 
conserveringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt, en uiteindelijk is het 
ook aangepast aan de noden van de nabijheid.

Zin om meer te weten te komen over ons louis gamma?

Ga dan even naar uw louis delhaize om ons gamma te ontdekken aan ge-
zonde snacks, verse sappen, smoothies, bereide maaltijden, charcuterie, sla-
gerij, kaas, salades, sandwiches, wraps, hapjes, koffie… De lijst is lang en de 
producten liggen op u te wachten om uw smaakpapillen te verrassen.

 In functie van de locatie van uw louis delhaize, werkt louis 
samen met lokale producenten om u een selectie aan streek-
producten voor te stellen. Nog een fantastisch idee van louis!

Wist
 u
 dit?

IN EEN  

BELGISCHE WINKEL

EEN BELGISCH MERK
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Deze nieuwe verpakkingen zorgen ervoor dat 
er 12 ton afval per jaar bespaard kan worden. -12,4 T

Het milieu maakt integraal deel uit van het DNA 
van louis
Het milieu staat centraal op onze prioriteitenlijst louis heeft onlangs ge-
kozen voor een milieuvriendelijke verpakking voor de ‘on-the-go’-salades.

Deze verpakking is sorteerbaar en recycleerbaar.
De plastic laag die het kartonnen schaaltje afdekt, kan afgetrokken worden.
Dat zorgt ervoor dat de consument het afval van het doosje kan sorteren.
Het plastic en het karton komen in de gepaste vuilnisbak terecht!
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louis delhaize, een maatschappelijke speler.
In 2021 heeft louis delhaize beslist om samen te werken met een 
reconditioneringsbedrijf genaamd Nekto. Door haar sociale rol als 
bezorgdheid centraal te stellen, leek de medewerking met een 
plaatselijke onderneming die de sociale integratie van personen met 
een beperking tot doel heeft, een voor de hand liggende keuze.  

Wie is Nekto?
Nekto, gevestigd te Neufvilles-Hainaut, is een onderneming voor aangepast 
werk, die ongeveer 300 werknemers telt en als missie heeft personen met 
een beperking een waardering en een beroepsactiviteit aan te bieden door 
middel van werk. 

Nekto werd in 1963 opgericht onder de naam ‘Village reine Fabiola’ en 
was oorspronkelijk een tehuis voor personen met een beperking. De 
oprichters realiseerden zich al snel dat sommige van deze mensen in staat 
waren te werken (en effectief werk zochten) om zich gewaardeerd en sociaal 
geïntegreerd te voelen. 

Ze hebben toen dit kleine bedrijf voor aangepast werk opgericht om 
hun bewoners aan te moedigen tot actie over te gaan. Naarmate de tijd 
verstreek, verveelvoudigde de onderneming haar contracten en het aantal 
werknemers. 

14
* Representatieve shutterstock beelden

* * 

louis engageert zich
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Vandaag de dag worden niet alleen mensen met een beperking geholpen. 
Ook kunnen gekwalificeerde personen, die een arbeidsongeval hebben 
gehad, hun beroep blijven uitoefenen, maar aan een tempo waarbij 
rentabiliteit niet het sleutelwoord is. 

De door het bedrijf aangeboden diensten kunnen gericht zijn op particulieren 
(strijken, schilderen en park- of tuinonderhoud), maar ook op professionals 
(verpakken, palletiseren, callcenter, timmerwerk, enz.)

Nekto is trouw aan haar missie als Bedrijf voor Aangepast Werk en garandeert 
integratie en welzijn op het werk door middel van stimulerende activiteiten.

Ieder zijn plaats
Elke persoon wordt een plaats aangeboden die bij hem of haar past, met 
respect voor de beperking. Momenteel werkt in het callcenter van Nekto 
bijvoorbeeld een persoon met een visuele beperking.

Nekto, een vat vol projecten 
Als gevolg van de groeiende evolutie en zijn streven om een verscheidenheid 
aan mensen met een beperking te betrekken, gaat Nekto een uitbreiding 
bouwen op de site in Neufvilles. Het hele gebouw zal worden aangepast om 
mensen in een rolstoel te kunnen ontvangen.

Wilt u hier meer over weten? Surf gerust naar https://www.nekto.be/. 

15
* Representatieve shutterstock beelden

* * 
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18 min.
Gemakkelijk

Voorbereiding
20 min.

Ingrediënten voor 6 personen
 9 2 kiwi’s

 9 125 g rijst

 9  1 liter melk

 9 150 g room

 9 1 citroenzeste

 9 1 kaneelstokje 

 9 150 g suiker 

louis’ ontbijt
Zomerse rijstpudding
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Bereiding
 9 Was de rijst in koud water om een deel van het zetmeel 
te verwijderen tot het water helder is. Laat uitlekken.

 9  Meng de melk met de room, de citroenzeste en het 
kaneelstokje in een grote pan.

 9 Verwarm op laag vuur en giet, zodra het kookt, de rijst 
erin. Laat ongeveer 18 minuten sudderen op een matig 
laag vuur.

 9 Haal van het vuur, verwijder de citroenzeste en het 
kaneelstokje, voeg de suiker toe, roer en laat afkoelen 
in de koelkast.

 9  Als de rijst koud is, giet je hem in kommen en bestrooi 
je hem met de suiker. 

 9 Schil de kiwi’s en snijd ze in dunne plakjes. Serveer met 
de rijstpudding, zodat het hele oppervlak bedekt is.

Alternatief  
Varieer uw ontbijt door de kiwi te vervangen 

door heerlijk seizoensfruit.

U kunt een brander gebruiken 
om de suiker te karamelliseren.

Een ontbijt om van te smullen !

Tip



10 min.
Gemakkelijk

Voorbereiding
25 min.

Ingrediënten voor 4 personen:
 9 45 ml (3 el) witte wijnazijn 

 9 4 eieren 

 9 1 kleine rode ui in dunne 
ringen gesneden

 9 100 g in blokjes gesneden 

brood

 9 30 ml boter

 9 115 g spek, in reepjes 
gesneden 

 9 2 kleine Boston slablaadjes, 

in stukjes gesneden

 9 2 witloof in stukjes 
gesneden

 9 een beetje honing-mosterd 
dressing 

De lunch van louis
Groene salade met gepocheerd eitje

18
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De lunch van louis
Groene salade met gepocheerd eitje

Bereiding
 9 Giet 15 ml (1 eetlepel) azijn in een pan met kokend 
gezouten water. Breek één ei per keer in een klein po-
tje. Laat ze één voor één in het water glijden. Pocheer 
gedurende 2 tot 3 minuten of tot de gewenste gaarheid. 
Normaal moeten de dooiers lopend zijn en de eiwitten 
gaar, maar niet te vast. Laat de eieren uitlekken op 
keukenpapier. Zet opzij.

 9 In een kleine kom, doe de ui. Giet de rest van de azijn 
erbij en laat het even trekken terwijl u de rest van de 
ingrediënten bereidt.

 9 Bak het brood in de boter in een grote koekenpan met 
antiaanbaklaag op middelhoog vuur. Zet opzij in een 
grote kom.

 9 Bak in dezelfde pan de spekreepjes tot ze knapperig 
zijn. Verwijder ze met een schuimspaan. Doe ze in de 
kom met brood samen met de sla en witloof.

 9 Doe er een beetje honing-mosterd dressing bij.

Aarzel niet om tomaten toe te voegen 
om deze salade nog meer zomers te maken!

Tip

Miam ! 
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Op zoek naar een lichtere versie? 
Vervang het spek door kalkoenfilet. 
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 Geitenkaas 1 70 g

Sancerre Wit 75 cl

De perfecte combinatie voor een heerlijke zomer

Delicaat en smaakvol, geitenkaas wordt 
gewaardeerd van bij het begin tot het einde van 
de maaltijd en bevalt vaak beter dan kazen met 
koemelk en zijn enorm populair bij de fans!

Proef uw geitenkaas met deze witte wijn uit 
de Loire, onze Sancerre blanc.

Zijn intense fruitboeket kondigt smaken van 
brem en kamperfoelie aan.
Zachte en verfijnde smaken.
Voor een optimale degustatie, serveren tussen 
8 - 10°C.

Ontdek onze volledige selectie aan louis wijnen 
en kazen in uw louis delhaize.

Ons vakmanschap proeft u met verstand.

Cheese & Wine
AMBACHTELIJKE GEITENKAAS    AMBACHTELIJKE GEITENKAAS    
FROMAGE DE CHÈVRE ARTISANALFROMAGE DE CHÈVRE ARTISANAL

Heerlijk zachte en verse biologische geitenkaas
Het verhaal van Le Larry begint in 1981 in Lochristi, een Oost-Vlaams 
dorp in de buurt van Gent. Het begon allemaal met twee geiten en de 
productie van „Crottin Natuur BIO“, een handgemaakte kaas op 
basis van rauwe biologische geitenmelk met een pollepel geschept. 

Deze buitengewone 100% Belgische kaas is nog steeds ons paradepaardje 
dat met dezelfde geest en passie wordt vervaardigd als 40 jaar geleden. 

De tijd verandert en ook de verwachtingen van de consument. Vandaag de 
dag bieden we een breed assortiment innovatieve geitenkaasproducten. 
Verse geitenkaas is geweldig als aperitief, tapas en voorgerechten, 
op uw kaasplank en geeft een onverwacht en verfrissend accent in een 
soep, in pasta’s, salades en in warme bereidingen.

Serveersuggestie: Crottin natuur met vijgen, noten en honing

info@lelarry.be I www.lelarry.be

A5_Pub_LeLarry_MonLouis_2021_NL.indd   1A5_Pub_LeLarry_MonLouis_2021_NL.indd   1 12/03/21   08:5212/03/21   08:52
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De zomer is een periode om van te genieten. Lange, ontspannen avonden 
rond een barbecue, genietend van heerlijk eten…. Een goede steak of 
verse vis gecombineerd met lekkere bijgerechten. Uw barbecue wordt 
een echt culinair festijn!

Ontdek onze louis barbecueselectie: van worstjes tot kippenboutjes, of 
complete plateaus.

En wat eten we daarbij?
Omdat we willen genieten van het moment 
zelf, kiezen we - om het simpel en doeltreffend 
te houden - voor een slaatje met daarbij 
aardappeltjes op de barbecue.

De
 ba

rb
ecu

e v
an

 lo
uis
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Het ultra simpele en snelle recept voor een geslaagde vinaigrette: 
Meng mosterd met azijn. 
Voeg vervolgens olijfolie, peper en zout toe. 
Meng alles goed en uw vinaigrette is klaar!

Of bent u eerder fan van vis op de barbecue?
Het assortiment aan louis producten werd 
uitgebreid met een mooie selectie in de 
visafdeling. Er is voor elk wat wils…

Twijfel niet om marinades te gebruiken om de 
smaak te versterken.
Olie, look, een paar kruiden… en de klus is 
geklaard!

En als dessert?
Marshmallows op de barbecue na-
tuurlijk!

Marshmallows doen onmiddellijk 
denken aan houtvuur, vriendschap, 
warmte en gezelligheid. Het beeld 
van vrienden rond een barbecue met 
marshmallows op een spies, een echt 
bioscoopcliché dat uit de Verenig-
de Staten komt. Daar is de gegrilde 
marshmallow een echte traditie!

Zin in een kant-en-klare 
oplossing?



De zomergroente
Kropsla

De kropsla, oorspronkelijk afkomstig uit de bergen van Koerdistan, is het 
onmisbare ingrediënt voor alle zomerse salades! Als een kropsla goed 
klaargemaakt wordt, is de smaak ervan gewoon heerlijk… 
Kropsla is rijk aan omega 3, oligo-elementen, vezels, mineralen en vitaminen 
die essentieel zijn voor de goede ontwikkeling van ons lichaam. De kropsla 
is licht en bevat weinig calorieën.
What else?

Hoe bewaar je kropsla het best?
Hoewel de houdbaarheid van kropsla redelijk kort is, kan deze langer 
bewaard worden door hem in de groentelade van de koelkast te leggen, 
gewikkeld in een theedoek of een losse plasticfolie. 

U bewaart kropsla in de koelkast beter niet in de nabijheid van appels, 
peren en bananen, die ethyleen uitstoten, een gas dat sla doet rotten. 

De beste weg voor kropsla is die rechtstreeks van uw moestuin naar uw 
bord!

24
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De zomergroente Het zomerfruit
De meloen

De meloen, de grote ster van de zomer, biedt vele voordelen. Naast zijn 
verfrissende karakter is deze vrucht, dankzij zijn hoge watergehalte, ook 
caloriearm. 
De meloen behoort tot het vitamine A-team. Deze vitamine stimuleert 
de groei en ontwikkeling van cellen, het gezichtsvermogen en het 
immuunsysteem. Uitstekend dus voor kinderen en tieners!
Om het vitaminegehalte te optimaliseren, kiest u best meloenen met een 
zeer heldere oranje kleur.

Hoe bewaar je meloenen het best?
Bewaar meloenen op kamertemperatuur als ze nog niet rijp zijn. Als ze 
rijp zijn, bewaart u ze best in de koelkast in de groentelade, gewikkeld in 
vershoudfolie. Wenst u het hele jaar door meloen te eten? Snij ze in blokjes 
en bewaar ze in een diepvrieszakje. 

Wat dacht u van een kleine 

smoothie? 

Ingrediënten:

Een halve meloen, 125 gram 

Bulgaarse natuuryoghurt, 1 limoen. 

Bereiding: 

1. Haal het vruchtvlees uit de 

meloen en snijd deze in stukjes.

2. Schil de citroen en snijd deze 

doormidden. Zorg ervoor dat u 

de pitten verwijdert. 

3. Mix vervolgens de meloen, de 

limoen en de yoghurt. 

4. Voor extra frisheid kunt u een 

glas fijngestampt ijs toevoegen.
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Zomerse 
knutselwerkjes
Kleurrijke ijsstiften
Wie zomer zegt, zegt ook 
vakantie!

Entertain je kinderen 
en maak samen deze 
kleurrijke ijsstiften. 

Ze maken is heel simpel…
U heeft het volgende 
nodig:

 9 een ijsblokjesbak 

 9  voedingskleurstof 

 9 water

 9 ijsstokjes

Bereiding
1. Vul het ijsblokjesbakje met gekleurd water en laat het ongeveer 

30 minuten in de vriezer staan. 

2. Haal het bakje eruit en steek in ieder bakje een stokje om een 

‘handvat’ te maken. Vries het opnieuw een paar uur in. 

3. Klaar is kees! Deze smakelijke ijsstiften zijn het perfecte schilder- 

en kleurmateriaal voor die warme zomerdagen in de tuin. 

Aarzel niet om jouw creaties met ons te delen via 
onze sociale media  
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60 jaar natuurlijke filtratie.

* Behalve label en dop

Onze flessen worden gemaakt op basis van 

100% gerecycleerd plastic*.

© 2021 CHAUDFONTAINE  is een gedeponeerd merk van MMJ. VU – Coca-Cola European Partners Belgium bv -  1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.
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Interview consommateur
Louis geeft u het woord
Jonathan, 28 jaar, klant in Montignies- sur- Sambre

Dogan, 27 jaar, klant in Waterschei

“Er heerst altijd een goede sfeer. We lachen 
de hele tijd aan de kassa, het is leuk om zo 
verwelkomd te worden. Het is niet zoals in de 
grote supermarkten waar de werknemers bijna 
dingen naar elkaar gooien tussen de rekken. 
Hier is het niet hetzelfde. Louis delhaize is een 
buurtwinkel, het is kleiner en gemoedelijker.”

“Ik kom hier ongeveer om de twee dagen. Wat 
leuk is, is de nabijheid en de sfeer in de winkel. 
Het personeel is supergastvrij en vriendelijk, 
maar ook zeker professioneel.”

Jonathan’s recensie. 
Wat vindt hij leuk aan louis delhaize? Zijn top 3: 
1. De sfeer en de behulpzaamheid van het personeel 

2. De kwaliteit van de producten

3. Ik vind er alles wat ik nodig heb  

De recensie van Dogan. Wat vindt hij leuk aan Louis Delhaize?
De louis producten. Als ik een louis product koop, is het net of ik deel 
uitmaak van de louis delhaize-familie. Ik zie Louis als een merk met een 
biologisch en lokaal karakter. 
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Grote zomerwedstrijd 

Van 11 juni tot 4 juli 2021

Maak de supporter in u wakker! 

Bent u klaar voor het EK 2021? Wij zijn er bij louis 
delhaize alvast 100% klaar voor. Ontdek – zonder 
langer te twijfelen - al onze EK activiteiten in onze 
winkels, alsook onze geweldige wedstrijd. 

Wilt u deze zomer met trots de Bel-
gische kleuren dragen?

Dan staat deze wedstrijd u op het lijf geschreven.
Deelnemen is heel eenvoudig, u hoeft alleen 
maar twee kleine voorspellingen door te geven. 

1. Wie zal de winnaar zijn van dit EK 2021? 
2. Hoeveel deelnemers zullen het juiste antwoord vinden? 

De gelukkige winnaar is degene die de kampioen van het EK 2021 
vindt en die het dichtst bij het juiste antwoord op vraag 2 komt. 

Wat valt er te winnen? 

Een truitje van de rode duivels met uw voornaam op.
* 
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Word een
superfan !

Op Facebook
louisdelhaize
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Vergeet dus niet uw prognose 
door te geven en vooral… veel 
succes! 
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* Bij betaling aan de kassa, elke aankoopschijf van 10 € geeft recht op een stempel. Niet inbegrepen in de schijf van 10 € zijn: gemeentelijke vuilniszakken, producten van de 
Nationale Loterij, van Bpost, tabaksproducten en andere diensten. U kan ook uw aantal stempels verhogen met deelnemende producten. (Met een maximum van 3 stempels per 
soort deelnemend product per dag). Na ontvangst van het gratis product wordt de barcode van het desbetreffende product doorgehaald en kan u verder sparen met dezelfde kaart. 
Spaarkaart alleen geldig in deelnemende louis delhaize winkels. Niet terugbetaalbaar of inwisselbaar voor contant geld. Zolang de voorraad strekt. ** Gratis producten en gadgets 
worden alleen gegeven in de volgorde vermeld op de spaarkaart. De Supporterspakket gadgets zijn: Hawai ketting, make-up kit, stoffen gezichtsmasker, cowboyhoed, Belgische vlag.

> 05/05/21
> 29/06/21

Word een 
superfan !

Collect 
> 05

Collect Collect 
Win!&& 

Verzamel 
stempels  

per aankoopschijf van €10 of met 
deelnemende producten *

Win
producten en gadgets 

uit de Supporterspakket ! **

Grote zomerwedstrijd 

Van 11 juni tot 4 juli 2021
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Menu van de week
Ideeën nodig voor uw weekmenu’s? 
Mijn louis inspireert je met deze 5 heerlijke en eenvoudige zomerrecepten. Smakelijk!

Dinsdag 
Fajitas met gegrilde zomergroenten

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Maak alle groenten schoon.

2. Snijd de courgette en aubergine in plakken, 
verwijder de zaadlijsten en snijd de gele papri-
ka in reepjes.

3. Pel de rode uien en snijd ze in plakjes.

4. Meng alles met de olijfolie, citroensap, ge-
hakte peterselie, zout en peper in een kom.

5. Bak alles op de grill tot de groenten goed 
geroosterd zijn.

6. Verdeel de groenten over de tortilla’s.

• 4 tortilla’s
• 1 courgette
• 1 aubergine
• 1 gele paprika
• 2 rode uien

Maandag
Gegrilde courgettes salade met Feta

Ingrediënten voor 4 personen 
• 2 courgettes

• 150 g feta
• Een paar takjes verse munt

• 10 cl olijfolie

• een scheutje azijn

• zout en peper

Bereiding

1. Was de courgettes, bewaar de schil en snijd 

ze in de lengte in vrij dunne reepjes. 

2. Voeg zout en peper toe en besprenkel met 

olijfolie. Bak ze op een hete barbecue of a la 

plancha ongeveer 3-5 minuten aan elke kant. 

3. Zodra ze gaar zijn, legt u ze in een kom 

en voegt u de in blokjes gesneden feta, 

de gehakte muntblaadjes, de azijn en de 

resterende olijfolie toe.

4.  Meng en pas de kruiding aan indien nodig. 

Serveer gekoeld.

Gemakkelijk
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Menu van de week
Ideeën nodig voor uw weekmenu’s? 
Mijn louis inspireert je met deze 5 heerlijke en eenvoudige zomerrecepten. Smakelijk!

Woensdag
Meloen, mozzarella en gerookte ham salade
Ingrediënten voor 4 personen
• 2 meloenen
• 200 g mozzarellabolletjes
• 8 sneetjes gerookte ham
• 5 eetlepels olijfolie
• 2 eetlepels balsamico azijn
• 1 eetlepel mosterd
• basilicumblaadjes
• zout en peper
Bereiding

1. Snijd de meloenen doormidden, verwijder de pitten en schep met een meloenboller het vruchtvlees eruit. 
2. Laat de mozzarella uitlekken. Meng de mosterd, olijfolie en balsamico azijn.
3. Hak de basilicumblaadjes fijn en voeg ze toe aan de dressing. Verdeel in een soepbord de meloenbolletjes met de mozzarellabolletjes, overgiet met de vinaigrette en voeg de ham toe.

Dinsdag 
Fajitas met gegrilde zomergroenten

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Maak alle groenten schoon.

2. Snijd de courgette en aubergine in plakken, 
verwijder de zaadlijsten en snijd de gele papri-
ka in reepjes.

3. Pel de rode uien en snijd ze in plakjes.

4. Meng alles met de olijfolie, citroensap, ge-
hakte peterselie, zout en peper in een kom.

5. Bak alles op de grill tot de groenten goed 
geroosterd zijn.

6. Verdeel de groenten over de tortilla’s.

• 4 tortilla’s
• 1 courgette
• 1 aubergine
• 1 gele paprika
• 2 rode uien

• 3 eetlepels olijfolie
• 2 eetlepels 

citroensap
• gehakte peterselie
• zout en peper.

Gemakkelijk
Gemakkelijk



Donderdag 

Hamburger met guacamole met gebarbecuede steak

Ingrediënten voor 2 burgers
• 2 zelfgemaakte brioche broodjes

• 2 rundsburgers 
• 2 dunne plakjes cheddarkaas

• 1 kleine tomaat, in dunne plakjes gesneden

• 2 dunne plakjes rode ui en/of 2 theelepels gekarameliseerde ui

• 2 theelepels mayonaise en/of ketchup 

Bereiding van de guacamole

• een grote rijpe avocado

• een handvol gehakte verse koriander

• een halve limoen
• een theelepel paprikapoeder

• een snufje Espelettepeper

1. Bereid de guacamole door de avocado, Espelettepeper, paprika, 

citroensap, zout, peper en koriander te mengen.

2. Bereiding van de hamburgers

3. Snijd je broodjes voorzichtig doormidden en grill ze een paar 

seconden op de barbecue.

4. Zout en peper je hamburgers, en bak ze dan op de barbecue.

5. Leg op elk broodje een lepel mosterd en/of ketchup naar smaak, 

een dun plakje tomaat, een rundsburger, de kaas, een beetje 

sla, de guacamole en de rauwe ui.

Gemakkelijk
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Vrijdag
Mosselen met spek en witte wijn

Ingrediënten voor 4 personen
• 2 kg mosselen
• 125 g gerookt spekreepjes
• 2 witte uien
• 2 grote tomaten
• 15 cl droge witte wijn
• 2 eetlepels olijfolie
• Zout en peper

Bereiding

1. Fruit in een pan de gepelde en fijngehakte uien enkele minuten 
met de spekreepjes en de olijfolie.

2. Wanneer de spekreepjes bruin beginnen te worden, blus ze af 
met de witte wijn en breng ze aan de kook.

3. Voeg de schoongemaakte mosselen toe en zet op een hoog 
vuur en dek af.

4. Voeg na 2 minuten de tomatenblokjes, zout en peper toe.
5. Roer de mosselen goed om en laat ze ongeveer 5 minuten koken, 

tot de mosselen goed open zijn. Serveer met heerlijke frietjes! 

Gemakkelijk
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

0872 INBR A4-Corona.indd   1 3/03/21   13:25

-1,50 € 
bij aankoop van 

1 Old El Paso Fajita 
dinner 500 gr

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Mentos Chewing-gum 
10 stuks naar keuze

-0,60 € 
bij aankoop van 

2 HAK bokalen 
205-720 ml 
naar keuze

-0,30 € 
bij aankoop van 

1 Rustlers Chicken burger 
2 x 145 gr



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Perfetti - 
Hors Look o look behoudt zich het recht voor om deze 
bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 
30/09/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5412841000647(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Kepak 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5016972000455(3901)003

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Pietercil 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410921008538(3901)015

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Pietercil 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410921008552(3901)006

louisdelhaize.be



-1,50 € 
bij aankoop van 

2 NAE déodorants 
Freschezza 50 ml

-1,50 € 
bij aankoop van 

2 Fa déodorants mystic 
moments spray 150 ml

-1,50 € 
bij aankoop van 

2 Syoss shampoings 
repair 440 ml

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Carolin of WC Net 
naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Henkel Beauty 
Care behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414338001298(3901)015

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Bolton Bel-
gium behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425015990729(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Henkel Beauty 
Care behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414338001281(3901)015

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Henkel Beauty 
Care behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414338001304(3901)015

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Lorenz Curly peanut 
classic 150 g

-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Bosto Mediterraneo 
Risotto & Paella Rice 

500 g

-0,75 € 
bij aankoop van 

1 So Thai kokosmelk light 
400 ml

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Ducros zwarte peper 
molen 35 g



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Boost Bosto 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410106000708(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Mc Cormick 
Ducros behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8715500000468(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Roger & roger 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414359000737(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Pietercil QFP 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410921008545(3902)075

louisdelhaize.be



-1,25 € 
bij aankoop van 

1 Carlsberg 0.0 blik 
6x33 cl

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Duyvis mixups paprika 
175 g

-0,40 € 
bij aankoop van 

2 Catisfactions snack kat 
60 g naar keuze

-2,00 € 
bij aankoop van 

1 Evian + 
blik 6x33 cl



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Pepsi duyvis 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410188001594(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Danone Wa-
ters behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425008512761(3900)002

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Carlsberg 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425010360756(3902)125

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Mars petfood 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410216010932(3901)004

louisdelhaize.be



-2,00 € 
bij aankoop van 

1 Somersby blik 
6x33 cl

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 Get 27 liqueur 
70 cl

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Lay’s Sensations Chips 
150 g 

naar keuze

-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Lipton Infusion 
20 theezakjes 

naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Alcobrands 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425030391365(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Unilver hot 
tea behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410373005161(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Carlsberg 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425010360749(3900)002

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Pepsico chips 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410188001600(3901)005

louisdelhaize.be





Deel de
mooie momenten

Felix® Snacks Maxi Pack 200g

® Reg. Trademark of Société des produits Nestlé S.A. RPM / RPR BE 0402.231.383 - E.R./ V.U. G. Pasqualini - Nestlé. Nestlé Belgilux SA/ NV, Rue de Birminghamstraat 221, Bruxelles B-1070 Brussel.

Nu
nieuw

in het assortiment



Deel de
mooie momenten

Felix® Snacks Maxi Pack 200g

® Reg. Trademark of Société des produits Nestlé S.A. RPM / RPR BE 0402.231.383 - E.R./ V.U. G. Pasqualini - Nestlé. Nestlé Belgilux SA/ NV, Rue de Birminghamstraat 221, Bruxelles B-1070 Brussel.

Nu
nieuw

in het assortiment

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Nestlé Naturnes Bio 
Peer-Banaan 4x90 g, Yo-

golino Aardbei 4x100 g of 
Yogolino Vanille 4x100 g 

naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Bertolli olijfolie 
extra vergine 

500ml

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Tic Tac T100 Mint

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 McCain Special Oven 
Allumettes 600 g, Klas-
siek 600 g, of Air Fryer 

Allumettes 500 g 
naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Deoleo 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425023320402(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. McCain 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410171003055(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Nestle 
bbfood behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410573008207(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Ferrero Tic 
Tac behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5453001722276(3901)005

louisdelhaize.be



-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Mora Fun Mix Selection 
32x16g

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Kant-en-klare 
bereiding Zwan 

210-537 g

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 pot koude saus 
La William

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Knorr Asia Noodles 
block 70 g 
naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. PAB behoudt 
zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen 
als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De bonnen 
moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor controle en 
betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410318006291(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Unilever 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410373005147(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Mora behoudt 
zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen 
als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De bonnen 
moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor controle en 
betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410341000860(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. La William 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410426000587(3901)005

louisdelhaize.be



-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Hellmann’s mayonnaises 
210-430 ml 
naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Soubry Al Dente 375 g 
naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Cirio passata rustica 
680 ml

-0,70 € 
bij aankoop van 

2 Devos & Lemmens 
ketchup 

440 ml



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Soubry 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410028001760(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. GB Foods 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410056009165(3901)007

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Unilever 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410373005130(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Conserves de 
France behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8001440000164(3901)005

louisdelhaize.be



-0,25 € 
bij aankoop van 

1 Barilla 375gr 
naar keuze

-3,00 € 
bij aankoop van 

2 pakjes Corona blik 
6x33 cl

-2,00 € 
bij aankoop van 
1 Persil Discs 

14 x 25 g

-3,00 € 
bij aankoop van 

2 pakjes Desperados 
3 x 33cl



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Inbev 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5412421002436(3900)003

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Alken Maes 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410263004670(3900)003

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Barilla 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)3228850000033(3902)025

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Persil Dics 
Universal behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414338001342(3900)002

louisdelhaize.be



-0,70 € 
bij aankoop van 

1 Impérial ham 
500 g

-0,40 € 
bij aankoop van 

2 Rovagnati in sneetjes 
70-100 g 

naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 Herta pulled pork of 
chicken  150 g 

naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Materne Daiquiri of 
Pina Colada 1L 

naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Rovagnati 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8007141000328(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Materne 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410046002305(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Imperial libre 
service behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5411319000912(3901)007

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Nestlé char-
cuterie herta behoudt zich het recht voor om deze 
bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 
30/09/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410573008016(3900)001

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Nalys keukenrol
naar keuze

-2,00 € 
bij aankoop van 

2 pakjes Fuze tea 4x40 cl 
naar keuze

-0,25 € 
bij aankoop van 

2 flessen Vitamin Well 
500 ml 

naar keuze

-1,30 € 
bij aankoop van 

1 pak Spa touch niet-
bruisend of bruisend 

6x50 cl 
naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Coca Cola 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5449000020802(3900)002

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Spadel 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410013007425(3901)013

louisdelhaize.be

nieuw

Kook je pasta heerlijk gaar, met 
twee blokjes Kub Or ben je zo klaar!
ONTDEK KUB OR, DE KLEINE BOUILLONBLOKJE MET EEN UNIEKE SMAAK !

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Cosynel - Na-
lys behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414913001897(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. D-Drinks 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425032060320(3902)025

louisdelhaize.be



nieuw

Kook je pasta heerlijk gaar, met 
twee blokjes Kub Or ben je zo klaar!
ONTDEK KUB OR, DE KLEINE BOUILLONBLOKJE MET EEN UNIEKE SMAAK !
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-1,50 € 
bij aankoop van 

1 clip Blonden Os 
4x33 cl

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Stimorol Box 35 stuks 
naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Milka Koeken 180 g 
naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Milka Tabletten 100 g 
naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. MONDELEZ 
BELGIUM - GUM behoudt zich het recht voor om deze 
bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 
30/09/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410051002758(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Mondelez 
Belgium - Côte d’or behoudt zich het recht voor om 
deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende 
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste 
tegen 30/09/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410051002741(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. John Martin 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410218001709(3901)015

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Mondelez 
Belgium - Biscuits sucre salé behoudt zich het recht 
voor om deze bon niet terug te betalen als er onvol-
doende aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten 
laatste tegen 30/09/2021 voor controle en betaling 
naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden 
opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid.

(255)7622205000147(3900)001

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Quaker Havermout 
800g

-0,60 € 
bij aankoop van 

1 Bosto Basmati Noten 
Mix rijstzakje 

4 x 75g

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Chouffe Cherry 
4x33 cl

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Tropicana sinaasappel-
sap met pulp, sinaa-

sappelsap zonder pulp, 
sanguinello 900 ml 

naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Boost (Panza-
ni) behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410106000715(3901)006

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Pepsico Tro-
picana behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410188001570(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Pepsico Belux 
- Quaker behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410188001587(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Duvel 
Moortgat behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5411686000430(3901)005

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Fagotin tradition 
170 g

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Boursin Zacht & Romig 
125gr

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Solo culinesse vloeibaar 
500 ml

-0,40 € 
bij aankoop van 

2 Vache Bleue emmental 
geraspt 100 g



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Bel behoudt 
zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen 
als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De bonnen 
moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor controle en 
betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425008761244(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Vache Bleue 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410298003235(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Bel behoudt 
zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen 
als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De bonnen 
moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor controle en 
betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425008761251(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Upfield 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8719200000650(3900)001

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Joyvalle banaan 
of vanille 

1 L

-1,00 € 
bij aankoop van 

4 Pur Natur yoghurts 
150gr

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Pié d’Angloys 
200g

-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Coeur de Lion 
200 g 

naar keuze



Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Pur Natur 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5412971002191(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Savencia 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413362005203(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Friesland 
Campina behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 
voor controle en betaling naar High Co Data, Kruiskou-
ter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij 
louis delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410438006966(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 01/06/21 tot 03/08/2021. Savencia 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/09/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413362005210(3901)005

louisdelhaize.be
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IT’S NEW. IT’S FRESH.
666 GOOD REASONS

 Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Een Duvelse combinatie

Het zonnig, warmgeel design van de flesjes 
doet het al vermoeden. Deze Duvel is 
zacht, expressief en heerlijk doordrinkbaar. 
Voor Duvel 6,66% worden maar liefst zes 
verschillende hopsoorten gebruikt: de 
nobele en exclusieve hopsoorten Saaz 
Saaz en Styrian Golding liggen net als bij 
de klassieke Duvel aan de basis en worden, 
onder meer door dry-hopping, gebalanceerd 
met vier vakkundig geselecteerde hopvariëteiten. 


