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Azar, louis delhaize Sint-Gillis
“Ik ben gerant sinds 2020. De start van de winkel betekende een radicale 
verandering voor mij.

Ik werd geconfronteerd met de realiteit op de werkvloer en de vele details 
waar je op moet letten, zowel voor de klant als voor het personeel. Een 
winkel runnen vraagt veel vaardigheden, fysiek maar ook sociaal. Moeten 
werken aan de band met mijn personeel en klanten, dat was nieuw voor mij. 

De eerste 6 maanden waren stresserend en uitdagend. Maar zodra we een 
routine hadden uitgebouwd, veranderde de binding en relatie met de klant 
en werd het voor iedereen heel aangenaam. 
Een buurtwinkel moet dicht bij de klant staan om hem precies te geven wat 
hij nodig heeft. En dat gaat dan vooral om producten. Onze klanten zijn 
heel tevreden over de nieuwe producten van louis en de veelzijdigheid van 
het assortiment.

Ik vind het heel belangrijk dat mijn werknemers leren hoe ze hartelijk moeten 
omgaan met de klanten maar ook proactief te werk gaan in de winkel.

Ik heb een uitstekende band met mijn commercieel afgevaardigde, waar ik 
altijd bij terechtkan. Het is fijn om je gesteund te voelen! 

Graag zou ik doorgroeien binnen de groep louis delhaize, een tweede 
winkel openen of wie weet wel veranderingen doorvoeren.”

Gerant aan het woord!
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Edito
Na een heerl i jke zomer stappen we een nieuw school-  en 
werkjaar in.

Een mooi  moment om een paar  goede gewoontes in te 
voeren … op je bord maar ook in je dagel i jks leven! Ga snel 
naar pagina 24 en ontdek onze t ips tegen verspi l l ing! Onze 
speciale recepten voor het nieuwe school jaar zul len je doen 
watertanden. Maar ze besparen je ook veel  t i jd! 

Kan je  k roost  wat  mot ivat ie  gebru iken om weer  in  de 
schoolbanken te kruipen? Op pagina  6 v ind je inspirat ie 
voor een goed gevulde, toffe dag met k lasgenootjes.  Op 
pagina 27 knutsel  je iets handigs met louis,  om het nieuwe 
school jaar prakt isch in te zetten!

Je vindt hier ook weer onze nieuwe rubriek 'Menu van de 
week',  vol  inspirat ie voor seizoensrecepten. 
Petit  salé met l inzen of l iever gevulde aubergines bolognese? 
Wij  testen ze al lebei ! 

Het borrelt  in de afdel ing wi jn en bier van louis delhaize. 
Op pagina 16 maak je kennis met ons nieuwe bier van louis, 
gebrouwen door onze expert  Ol iv ier  Mariage. 

Pagina  18 onthult  dan weer een nieuw assort iment wi jnen 
uit  Piëmont om van te genieten met vr ienden of famil ie.

We e ind igen  op  pag ina   36  in  schoonhe id  met  een 
Facebookwedstr i jd! 

Fi jn begin van het nieuwe school jaar! 

louis

Azar, louis delhaize Sint-Gillis
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dans chaque tranche, vous
trouverez l’amour de la tradition 

et des choses authentiques.
c’est pourquoi j’y appose ma 

signature depuis 1943. 

in elke snede vind je de liefde 
voor traditie en authenticiteit. 
daarom zet ik mijn handtekening 

erop sinds 1943.  

buono di famiglia
dal 1943
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Back to school Ba
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Een goed gevulde schooldag! 

7 u Een evenwichtig ontbijt met louis 
Een evenwichtig ontbijt is een must voor 
een vliegende start van de dag. Het beste 
ontbijt? Een eiwitrijk voedingsmiddel (eitje, 
sojayoghurt, plattekaas, andere kaas, …), een 
stuk fruit van het seizoen, een product vol 
koolhydraten (beschuiten, ontbijtgranen, ...) 
en natuurlijk een lekker drankje, warm of koud. 
Maak er iets lekkers van!

10 u Tijd voor het tienuurtje! 
Met een klassieker: het hinkelspel. Meer dan wat krijt en vriendjes heb 
je niet nodig!
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12 u Een heerlijke lunch
Vul je lunchdoos met gezond 
lekkers.

15 u Tijd om te genieten van 
een tussendoortje.
Wordt het iets licht of mag het wat 
steviger zijn? 
Met louis heb je keuze genoeg.

17 u Huiswerk
Papier, pennen, potloden, latten, … louis delhaize heeft alles om 
goede punten te scoren!

Was de ochtend weer een 
race tegen de klok? 
Dan zijn de gezonde en 
veelzijdige on-the-go 
producten van louis een 
ideale, snelle oplossing.
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De nieuwigheden van  
Ontdek de heerlijke smaak van biologische groenten of kip in een blokje!

Maggi bouillon kub bio groenten 80 g
of

Maggi bouillon kub bio kip 80 g
Gebruik de bouillonblokjes in al je vleesgerechten, groenteschotels, soepen 
of risotto om ze perfect op smaak te brengen!

Een kleine tip? Verkruimel je bouillonblokjes in je bereidingen voor quiches 
of gratins en geef ze een heerlijke, culinaire toets!
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De nieuwigheden van  
Een lekkere, klassieke hamburger is een lekkernij die je gemakkelijk 
kunt meenemen. 

Rustlers the classic beef 165 g
Deze nieuwe Classic Beef met 100% Brits en Iers, op open vuur 
geroosterd rundgehakt is een grote ster van het merk.

Je warmt deze hamburger gewoon snel op in de microgolfoven, voor 
een heerlijke pauze!
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De nieuwigheden van  
De onmisbare chocolade van Côte d’Or is nu ook verkrijgbaar in kleinere 
porties voor je kinderen!

Côte d’Or fantastic friends melkcrème 8 x 16,8 g
of

Côte d’Or fantastic friends melk 8 x 1 7,4 g
Deze caloriearme repen met dierenhoofdjes erop zijn de ideale bondgenoot 
op de speelplaats.

Zelfs de allerkleinsten zullen dol zijn op deze nieuwigheid met chocolade en 
een zachte textuur!
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De nieuwigheden van  
Lu is met zijn 120 jaren op de teller het grootste koekjesmerk!

 Lu wafel met stukjes chocolade 240 g
De Luikse wafel is uitgeroepen tot product van het jaar. Het is een grote 
favoriet onder Belgen! Lu pakt dit jaar dan ook uit met een nieuw, uniek 
recept voor wafels met stukjes chocolade erin.

Deze zachte, intense nieuwkomer is het perfecte huwelijk tussen de 
klassieke Belgische wafel en heerlijke chocolade uit ons land!
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10 min.

Het ontbijt van louis
Zelfgemaakte granola

Gemakkelijk
Bereiding
20 min.

Ingrediënten voor 4 personen
• 100 g havervlokken

• 80 g honing

• 30 g amandelen

• 20 g paranoten 

• 30 g gedroogde abrikozen 

• 20 g gedroogde mango's

• 20 g pitten en zaden: 
zonnebloempitten, 
lijnzaad enz. 

• 2 eetlepels kokosolie 
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Alternatief  
Je kunt de noten, zaden en pitten afwisselen, 

zolang je de smaken en texturen maar in 
evenwicht houdt. 

Je kunt de granola een dikke week of zelfs langer 
bewaren in een afgesloten bewaardoos of een 

glazen pot, op kamertemperatuur 
en op een droge plaats.

Tip

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 160 °C. Bekleed een grote, 

rechthoekige bakvorm of ovenschaal (type braadslee) 
met bakpapier.

• Vermeng de olie en de honing in een kommetje. Roer de 
havervlokken in een grote kom onder de noten, zaden 
en pitten en voeg dan ook de voorgaande mix toe.

• Verdeel alles over de ovenschaal en laat een tiental 
minuten goudgeel kleuren. Roer opnieuw en zet nog 
eens 10 minuten in de oven. De ontbijtgranen moet 
een mooi, goudbruin kleurtje hebben (maar ook niet 
té donker). Laat de granola wat afkoelen en roer er dan 
de gedroogde vruchten onder.

• Serveer meteen of bewaar in een bokaal op een koele 
en droge plaats.

Je dag kan beginnen! 
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Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
*www.novabirra.com

Het bier van louis

Ons nieuwe bier van louis is de vrucht van een 
mooie vriendschap …
Olivier Mariage, al vele jaren de specialist in wijn en sterkedrank bij 
louis delhaize, is een fervent liefhebber van ambachtelijke bieren. 

Samen met vrienden besloot hij bij Novabirra* in Eigenbrakel een cursus 
bierbrouwen te gaan volgen.

Ze maken samen een eigen bier en vertrekken na afloop van hun opleiding 
met 20 liter van dit unieke brouwsel. Het bier valt in de smaak, het 
enthousiasme groeit en ze beslissen nog wat meer te brouwen … 

Olivier geloof rotsvast in zijn bier en laat al zijn collega's bij louis delhaize 
proeven.
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En het is dan dat het idee kwam om het bier van louis te maken!

Het bier van louis maakt nu deel uit van de productfamilie van louis, met een 
groot hart voor lokale producten van topkwaliteit. 

Ons blonde, ambachtelijke bier komt uit een Belgische microbrouwerij en 
werd speciaal gemaakt voor louis. Het verleidt met zijn aroma's van bloemen 
en exotisch fruit. 

Dit is het perfecte huwelijk tussen traditie en moderniteit. Laat je verrassen 
door het hopaccent en de subtiele bitterheid.

Ingrediënten: water, gerstemout, suiker, hop, gist.

7,8% ALC/VOL

Pairing 
Geniet van dit unieke bier met een stukje comté van louis! 

louis comté +/- 140 g
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Wine o’clock
Ontdek onze 5 nieuwigheden 
in de wijnafdeling
Deze topwijnen uit de streek van Piemonte 
beloven een onvergetelijke smaakbelevenis.

Ontdek onze volledige wijnselectie in je louis delhaize. 

Ons vakmanschap drink je met verstand. Enkel in de deelnemende winkels van louis delhaize.

Barbera d’Asti

Deze wijn heeft 
aroma’s van 

rode vruchten.

BARBERA D’ASTI LUCA BOSIO 75CL

Cortese

Deze wijn heeft 
aroma’s van fruit 

en bloemen.

GAVI LUCA BOSIO DOCG 75CL

Barbera d’Alba

Deze wijn met zijdezachte 
tannines rijpte 12 maanden 
in eikenhouten vaten.

BARBERA D’ALBA EGIDIO 75CL

Nebbiolo

Deze grote wijn met krach-
tige aroma’s rijpte 3  jaar in 
eikenhouten vaten.

BARBERA D’ASTI LUCA BOSIO 75CL

Nebbiolo

Deze droge wijn met zijdezachte 
tannines rijpte 18 maanden
in eikenhouten vaten.

BARBARESCO LUCA BOSIO 75CL
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Rawete [Rawɛt] v. - Een toemaatje, dialect voor een 
extraatje in het Waals; de regio waar de chocolaterie 
Galler sinds 1976 is gevestigd. Onze Rawete is een 
kleine lekkernij, voor een heerlijk verwenmoment, 
verkrijgbaar in 10 originele recepten, gevuld 
en geproduceerd op basis van Fairtrade-
gecertificeerde cacao. Om de delen, of niet.

De Galler Rawetes*!
Dat extraatje dat je nog miste

*stukske

19



De lunch van louis
Een kleurrijke lunchbox: slaatje 
van scampi, appel en selderij 

20

Gemakkelijk
Bereiding
10 min.

Ingrediënten voor 1 persoon
• 200 g gepelde, gekookte 

scampi's

• 80 g fijngehakte selderij 
(één tak)

• Een halve groene appel, in 
plakjes gesneden

• Een eetlepel mayonaise

• Een eetlepel azijn

• Een eetlepel kappertjes

• 100 g gekookte quinoa

• Een snuifje zout

• Een snuifje zwarte peper 
van de molen
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Zin in een pittige touch? 

Doe dan gewoon wat mosterd en honing bij de 
vinaigrette!

Tip

21

Onze kant-en-klare slaatjes van louis 
zijn lekkernijen die 

veel variatie brengen! 

Getest en goedgekeurd door het team van 
louis delhaize 

Bereiding
• Roer de quinoa onder de scampi's, de selderij, de 

appelplakjes en de kappertjes. 

• Vermeng de mayonaise, de azijn, het zout en de peper. 

Giet deze vinaigrette in een potje dat in de lunchbox 

past.

• Doe alle ingrediënten in de vakjes van de box.

• Roer de saus vlak voor de maaltijd onder het slaatje.

Een explosie van smaken!
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345, dat is het aantal kilo's voedsel dat een gemid-
delde Belg elk jaar verspilt. 
Mon louis verklapt een paar heerlijke tips om deze 
verspilling tegen te gaan en toch te blijven genie-
ten!

Recycleer brood
Gooi dat restje brood of stokbrood niet in de vuilnisbak. 
Rooster en mix het tot paneermeel, dompel het in melk 
om broodpudding te maken of doop het in melk en 
suiker om wentelteefjes te bakken in de pan ... Yummie!

Gooi geen fruit weg
Overrijp of gevlekt fruit kun je schillen en in stukken 
snijden om er lekkere, zoete compote van te maken. 
Eén hapje en je weet dat het een goed idee was om ze 
niet weg te gooien!

Bewaar je aangesneden citroen
Heb je een citroenhelft over? Strooi er wat zout op als je 
ze niet meteen gaat gebruiken. Zout is een uitstekend 
bewaarmiddel!

Gebruik de schillen van fruit en groenten
Van appelschillen maak je na een badje in de frituurpan 
lekkere chips voor bij het aperitief. Loof van radijzen of 
raapjes zijn lekker in de soep. En er gaat niets boven 

schillen van sinaasappel of mandarijn in de oven om 
vieze geurtjes te verdrijven. 

Bewaar je koolzuurhoudende drankjes langer
Voorkom dat de prik te snel uit je frisdrank gaat door 
de flessen met de hals naar beneden in de koelkast te 
plaatsen.

Geef je aperitiefkoekjes een tweede leven
Geef wak geworden aperitiefkoekjes een nieuw leven 
door ze 10 seconden op maximumvermogen in de 
microgolfoven te leggen. Je zou zweren dat ze vers uit 
de winkel komen!

Gebruik je vleesrestjes
Zin in een lekkere hachis Parmentier? Een restje fijnge-
hakt, gebakken gebraad met puree is lekker en ieder-
een lust het. En zo hoef je geen vlees weg te gooien en 
weet je waar naartoe met je oude aardappelen. 

Laat je groenten (opnieuw) groeien
... zonder moestuin! Dit trucje tegen verspilling is 
perfect mogelijk met een lente-uitje. Je hoeft gewoon 
het witte gedeelte te bewaren. Zet het in een glas water 
in de zon en je zult zien dat het groene deel enkele 
dagen later weer begint te groeien.
Kers op de taart: je kunt het groene gedeelte zo vaak 

louis gaat verspilling tegen
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Wist je dat … 
louis delhaize partner is van Too Good To 
Go*, de app die verspilling tegengaat?

Meer info op https://toogoodtogo.be

schillen van sinaasappel of mandarijn in de oven om 
vieze geurtjes te verdrijven. 

Bewaar je koolzuurhoudende drankjes langer
Voorkom dat de prik te snel uit je frisdrank gaat door 
de flessen met de hals naar beneden in de koelkast te 
plaatsen.

Geef je aperitiefkoekjes een tweede leven
Geef wak geworden aperitiefkoekjes een nieuw leven 
door ze 10 seconden op maximumvermogen in de 
microgolfoven te leggen. Je zou zweren dat ze vers uit 
de winkel komen!

Gebruik je vleesrestjes
Zin in een lekkere hachis Parmentier? Een restje fijnge-
hakt, gebakken gebraad met puree is lekker en ieder-
een lust het. En zo hoef je geen vlees weg te gooien en 
weet je waar naartoe met je oude aardappelen. 

Laat je groenten (opnieuw) groeien
... zonder moestuin! Dit trucje tegen verspilling is 
perfect mogelijk met een lente-uitje. Je hoeft gewoon 
het witte gedeelte te bewaren. Zet het in een glas water 
in de zon en je zult zien dat het groene deel enkele 
dagen later weer begint te groeien.
Kers op de taart: je kunt het groene gedeelte zo vaak 

afsnijden als je wilt. Het groeit na een paar dagen altijd 
terug! 

Lang leve compost
Compost is het fundament van anti-verspilling De 
compostbak of -hoop is verlekkerd op overrijp fruit 
of oude groenten, hun schillen, eierschalen, koffiedik 
en gebruikte theezakjes. Zo krijg je 100% natuurlijke 
en ecologische meststof om groenten of prachtige 
bloemen te laten groeien.

Geef je verlepte wortels een verjongingskuur
Zachter geworden wortels kun je verwerken in puree of 
soep. Voeg een eetlepel suiker toe aan hun kookvocht. 
Je wortels worden op slag een pak jonger!
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Nuttig 
knutselen 
voor het nieuwe 
schooljaar!
De bladwijzer voor 
hoekjes
Benodigdheden:
• effen gekleurd papier

• zelfklevende wiebeloogjes 
(optioneel)

• een schaar

• lijm

Deel je creaties met ons via onze sociale media  

“Maak elk dier 
dat je wilt ... of 
misschien wel 

een monstertje 
dat je boeken 

verslindt!” 

Stappen
1. Neem een gekleurd vel A4-papier en vouw één hoek om zodat je een 

grote driehoek krijgt. Knip de rest weg. Je hebt nu een vierkant vel.

2. Vouw het vel nu in een driehoek, met de punt naar boven.

3. Maak de vouwen: vouw de linker- en rechterpunten toe en open naar 
de bovenste punt toe. Je hebt nu weer één grote driehoek. 

4. Vouw één laag papier van de bovenste punt naar onder, op de halve 
hoogte van de driehoek.

5. Sla de linker- en rechterpunten naar binnen. 

6. Knip de oortjes uit de rest van het A4-vel en kleef ze aan de binnenkant 
van de bladwijzer. Teken de neus en ogen van je diertje op de bladwijzer. 
Nu is hij klaar!
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De septembergroente
Bloemkool

Ik zit vol vitamines en voedingsstoffen, en ben goed voor het hart én de 
huid!
Liefhebbers van een caloriearm dieet houden van mij omdat ik zo weinig 
calorieën en zoveel vezels bevat. 
Zo houden ze het langer vol zonder eten.
Tip: hoe minder je me kookt, hoe beter je me verteert!

Hoe maak je me klaar? 

Stomen 

Door bloemkool te stomen, bescherm je haar smaak en voedingswaarde. 
Afhankelijk van de grootte is bloemkool in 5 tot 10 minuten al gestoomd!

Als pizzabodem 

De klassieke pizza, waar kinderen zo dol op 
zijn, kennen we al. Maar wat dacht je van 
een bodem gemaakt van bloemkool? Het 
is de ideale manier om wat meer groenten 
in de maaltijd te smokkelen! En wie zegt er 
nee tegen een lekkere pizza?

Bloemkoolrijst

Als je lichter en meer groenten wilt 
eten, dan is dit de perfecte oplossing. 
Bloemkoolrijst maken is kinderspel. Was de 
bloemkool, dep hem droog en maak er rijst 
van met de rasp of de blender/mixer. Bak 
de 'rijst' een paar minuten in de pan in wat 
olie en je kunt aan tafel!
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De septembergroente De septembervrucht
De druif

Ik ben de vrucht van het seizoen die je elke dag kunt eten!
Ik ben rijk aan vezels die de darmtransit bevorderen, maar ik bevat ook 
veel vitamines uit de B-groep, die bijdragen tot een goede werking van het 
zenuwstelsel en de spieren.
Ik sta er ook om bekend hart- en vaatziekten te helpen voorkomen, en dan 
vooral als je me rauw eet, want ik bevat veel antioxidanten!

Soms eet je me als rozijn, want ik ben een grote, van nature zoete bron van 
kalium. Ik ben geliefd onder sporters omdat ik zoveel energie geef.

In de keuken: 

Met kaas 

Druiven geven een kaasschotel een 
verfrissende toets. Doe er nog wat noten 
bij en je gasten zullen smullen! Ze zijn graag 
gezien op charcuterieschotels en zijn lekker 
bij gevogelte. Denk maar aan kwartel met 
druiven tijdens de feestdagen!

Rozijnen 

Ook rozijnen zijn lekker in gerechten. We zien 
ze in gebak of in rozijnenbrood, maar ook 
in hartige gerechten. Ze worden gebruikt in 
talloze vullingen en stelen ook de show in 
couscous.



30

Menu van de week
Nood aan ideeën voor je weekmenu's? 
Mon louis inspireert je met deze 5 lekkere back to school recepten. Smakelijk! 

Maandag

Petit salé met linzen

Ingrediënten voor 2 personen

• 400 g linzen uit blik

• 200 g spekblokjes

• Een ui

• Een wortel

Bereiding

1. Schil de wortel en pel de ui. Hak de ui fijn en 

snij de wortel in kleine blokjes.

2. Bak de ui in een koekenpan. Doe er de 

wortels en spekblokjes bij en laat 5 minuten 

op hoog vuur bakken.

3. Laat de linzen uitlekken en verwarm ze in 

een pannetje.

4. Doe de bereiding uit de pan bij de linzen, 

roer en dien meteen op.

Gemakkelijk

Dinsdag

Penne met kip en pesto

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Kook de pasta in een ruime kookpot met 

gezouten water.

2. Snij de kip in stukjes en bak ze kort aan in 

een koekenpan met olijfolie. Breng op smaak 

met peper en zout.

3. Doe er de pesto bij en roer. Voeg de room 

toe en laat 10 minuten sudderen.

4. Giet de pasta af en roer ze onder de berei-

ding met kip en pesto.

5. Schep in diepe borden, leg er de mozzarella 

op en bestrooi met parmezaan. Je kunt de 

borden ook afwerken met verse basilicum-

blaadjes.

• 500 g penne
• 400 g kipfilet
• Een potje pesto

• 150 g mozzarella

• 30 cl room
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Menu van de week
Nood aan ideeën voor je weekmenu's? 
Mon louis inspireert je met deze 5 lekkere back to school recepten. Smakelijk! 

Dinsdag

Penne met kip en pesto

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Kook de pasta in een ruime kookpot met 

gezouten water.

2. Snij de kip in stukjes en bak ze kort aan in 

een koekenpan met olijfolie. Breng op smaak 

met peper en zout.

3. Doe er de pesto bij en roer. Voeg de room 

toe en laat 10 minuten sudderen.

4. Giet de pasta af en roer ze onder de berei-

ding met kip en pesto.

5. Schep in diepe borden, leg er de mozzarella 

op en bestrooi met parmezaan. Je kunt de 

borden ook afwerken met verse basilicum-

blaadjes.

Gemakkelijk

Woensdag
Gevulde aubergines bolognese
Ingrediënten voor 4 personen
• 4 aubergines
• 500 g bolognesesaus
• 100 g geraspte emmentaler
• Peterselie

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Snij de aubergines in de lengte door en hol ze wat uit met een lepel. Leg de aubergines op een met bakpapier beklede bakplaat en 

schuif ze voor 20 minuten in de oven.
3. Verwarm de bolognesesaus in een pannetje op laag vuur.

4. Vul de aubergines met deze bolognesesaus, bestrooi met geraspte emmentaler en zet ze nog eventjes onder de grill, tot de kaas 
is gesmolten.

5. Bestrooi deze gevulde aubergines bolognese met fijngehakte, verse peterselie en dien op.

Gemakkelijk
• 500 g penne
• 400 g kipfilet
• Een potje pesto

• 150 g mozzarella

• 30 cl room

• 2 eetlepels 
olijfolie

• Geraspte 
parmezaankaas

• Peper en zout
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Gemakkelijk

• 2 kipfilets
• Een citroen zonder waslaag

• Een ui
• 6 sprietjes bieslook

• 2 eidooiers

• 125 g Griekse pasta

• 2 liter kippenbouillon

• Olijfolie
• Peper en zout

Donderdag

Kippensoep met citroen en Griekse pasta

Ingrediënten voor 6 personen

Bereiding
1. Snij de kipfilet in reepjes. Borstel de citroen onder de kraan en 

droog af. Rasp de schil en pers de citroen uit. Pel de ui en hak 

fijn. Spoel het bieslook en hak fijn.

2. Bak de ui en de kip met een theelepel olijfolie in een kookpot. 

Giet er de kippenbouillon bij. Breng op smaak met peper en 

zout. Laat 15 minuten zachtjes koken. Doe er de Griekse pasta 

bij en laat nog 10 minuten koken. Neem van het vuur.

3. Klop de eidooiers los in een grote kom. Doe er al kloppend het 

citroensap en een eetlepel koud water bij. Doe er in verschillende 

keren een pollepel kippenbouillon bij. Giet deze bereiding in 

de kookpot met de Griekse pasta en de kip.

4. Doe er de geraspte citroenschil en het bieslook bij. Laat 2 mi-

nuten sudderen onder voortdurend roeren en zonder te laten 

koken. Verdeel de soep over de kommetjes. Dien meteen op.



33Liever kant-en-klare gnocchi? Je vindt ze in je louis delhaize! 

Gemakkelijk• 4 zalmmoten
• 1 kg aardappelen 
       (het liefst Bintje)
• 400 g bloem
• Een ei

• Een eetlepel olie
• 50 g boter 
• Nootmuskaat
• Peper en zout

Vrijdag
Gnocchi met zalm

Ingrediënten voor 4 personen

Bereiding
1. Schil de aardappelen en kook ze een half uur. Draai ze door de groentemolen om er puree van te maken. Doe er de boter in kleine blokjes bij.
2. Vermeng het ei met de nootmuskaat, de olie en het zout. Voeg dat mengsel toe aan de aardappelpuree en de bloem. Kneed alles tot een glad deeg.
3. Verdeel het deeg in 4 porties en maak vervolgens 4 lange en dunne rollen. Bestrooi ze met bloem en snij ze in stukken van ongeveer 1 cm.
4. Geef ze een gnocchivorm door ze in de handpalm te leggen en platter te drukken met een vork.
5. Snij de zalm in blokjes en bak ze in wat vetstof in de pan.
6. Pocheer de gnocchi in een ruime hoeveelheid gezouten water, tot ze komen bovendrijven. 
7. Giet ze af en bak ze in boter. Doe er de zalmblokjes bij. Dien heet op.



Belcampi wordt geproduceerd met harde durumtarwe, geteeld op zorgvuldig 

geselecteerde Belgische zand- en leemgronden. De tarwe is van dezelfde 

kwaliteit als die uit de klassieke pastalanden én levert onze boeren hogere 

vergoedingen op. Ontdek zelf de hoge kwaliteit van de eerste pasta van 

Belgische bodem.
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de éérste pasta van eigen bodem
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Belcampi wordt geproduceerd met harde durumtarwe, geteeld op zorgvuldig 

geselecteerde Belgische zand- en leemgronden. De tarwe is van dezelfde 

kwaliteit als die uit de klassieke pastalanden én levert onze boeren hogere 

vergoedingen op. Ontdek zelf de hoge kwaliteit van de eerste pasta van 

Belgische bodem.
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de éérste pasta van eigen bodem

Share some 

SUNSHINE

Ontdek nu ons Lipton Ice Tea ZERO  
assortiment met 0% suiker  
en 100% smaak

ZERO 

100% taste

41415-UBe-Lipton_Insertion_Delfood_A5_HR.indd   241415-UBe-Lipton_Insertion_Delfood_A5_HR.indd   2 14/06/2021   10:1514/06/2021   10:15
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Grote back to school wedstrijd *

Van 8 tot 26 september 2021

+

(Her)ontdek België dankzij louis 
delhaize!

Zin om dat vakantiegevoel nog even 
vast te houden met een weekendje 
weg?

Geef dan gewoon een antwoord op 
deze vraagjes …

1. Wat zijn de aroma's van het nieuwe 
blonde bier van louis?

2. Wat is het alcoholgehalte van dit 
nieuwe bier?

3. Hoeveel mensen zullen er volgens 
jou deelnemen aan deze wedstrijd?

De gelukkige winnaar krijgt een 
Bongo Best of Belgium en een mand 
van ons nieuwe bier van louis, om 
mateloos van te genieten! 

Veel succes!

Op Facebook

louisdelhaize
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DE SNELSTE WEG NAAR
JE BOODSCHAPPEN

#3
2021

www.louisdelhaize.be

60
kortingcoupons

MOOIE

favoriete merken
op uw

louisdelhaize.be





-0,30 € 
bij aankoop van 

1 Dilea chocomelk 
3 x 20 cl 

-0,75 € 
bij aankoop van 
1 Ben&Jerry’s 

465ml 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Come A Casa ravioli 
spinaci 350g

-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Délio ei-spek 200 g 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. UNILEVER 
GLACES behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5410373006199(3902)075

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Signature 
foods vsr1 behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5420021100308(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410298003372(3901)003

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Freshmeal 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413848001293(3901)005

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Sodebo Dolce 
naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 Martini alcoholvrij 75 cl 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Dr Oetker Pizza 
Culinaria Turkish 400g 

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 William Lawson’s Spiced 
70 cl 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Bacardi 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410098005354(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Bacardi 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410098005361(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Sodebo 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)3012240000242(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. OETKER - 
SURGELES - RISTORANTE behoudt zich het recht voor 
om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende 
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste 
tegen 30/11/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410231005098(3901)005

louisdelhaize.be



-2,00 € 
bij aankoop van 

1 Champagne Laurent 
Perrier 75 cl

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 DUVEL 666 4x33 cl 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Alvalle Gaspacho 1L 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Iglo Visgratin spinazie 
of tomaat & mozzarella 

380 g



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 
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)5411686000553(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Iglo behoudt 
zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen 
als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De bonnen 
moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor controle en 
betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5051751000011(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Laurent Per-
rier behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425008220413(3900)002

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Pepsico 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410188001747(3901)005

louisdelhaize.be
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

Samen genieten van het goede leven dat is

0954 INBR A4-MonLouis.indd   1 23/06/21   14:44



NEW

SPA® TOUCH
Puur water met

een vleugje smaak

Recycleren?
Natuurlijk!

SPADE-1649-21 ST Mon Louis Delfood_A4V_NL_01.indd   1SPADE-1649-21 ST Mon Louis Delfood_A4V_NL_01.indd   1 11/06/21   11:3011/06/21   11:30



-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Lipton Infusions 20 
builtjes naar keuze 

-0,60 € 
bij aankoop van 

2 Del Monte fruit naar 
keuze, in blik (uitgezon-

derd blikjes ananas)

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Herta ham 

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Frisk naar keuze



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Pietercil Del 
Monte behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5410921008804(3901)006

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. PERFETTI 
- HORS LOOK O LOOK behoudt zich het recht voor 
om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende 
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste 
tegen 30/11/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5412841000692(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 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(3902)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. nestlé charcu-
terie herta behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5410573008818(3901)005

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Nestlé Groeimelk
natuur 1+, 2+, 3+ 1 L 

naar keuze 

-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Rustler classic 
beefburger 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Quaker Bars 5x35g 
naar keuze

-0,40 € 
bij aankoop van 

2 Pedigree Snack Rodeo 
70 gr



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Kepak 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5016972000462(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410216011014(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 
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)5410573008917(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. PEPSICO 
BELUX - QUAKER - VSR2/3172 behoudt zich het recht 
voor om deze bon niet terug te betalen als er onvol-
doende aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten 
laatste tegen 30/11/2021 voor controle en betaling 
naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden 
opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid.

(255)5410188001754(3901)005

louisdelhaize.be



-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Pringles BBQ 200gr 

-1,00 € 
bij aankoop van 

1 Purina Dentalife 
naar keuze 

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Hero Baby biologische 
maaltijd in een potje: 

Groentjes, linzen en kal-
koen, Groentestoofpotje 
dorade of Groentjes, rijst 

en kip 190 g naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Kellogg’s Extra Dark 
Choco 500 g of Tré-

sor chocolade-hazel-
noten 450 g naar keuze



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Nestle pet-
food behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5410573008870(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. KELLOGGS 
BENELUX - CEREALES - VSR1/3066 behoudt zich het 
recht voor om deze bon niet terug te betalen als er 
onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De bonnen moe-
ten ten laatste tegen 30/11/2021 voor controle en 
betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)0038000000218(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Kellog’s 
Pringles behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)0038000000225(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Pab Hero 
bbfood behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5410318006376(3900)001

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 So Thai naar keuze 

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Duyvis unsalted Nutmix 
Cranberry 125 gr 

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Lay’s Oven Baked 
150 gr 

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Effi confituur 350 g 
naar keuze 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Pepsico 
duyvis behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5410188001785(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. UPFIELD - 
CONFITURE EFFI - VSR3/4216 behoudt zich het recht 
voor om deze bon niet terug te betalen als er onvol-
doende aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten 
laatste tegen 30/11/2021 voor controle en betaling 
naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden 
opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid.

(255)8719200000780(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410921008835(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410188001778(3901)005

louisdelhaize.be



-1,00 € 
bij aankoop van 

2 McCain frieten 1 kg: 
Tradition, Allumettes, 

Homefrit’ of Op z’n 
Belgisch naar keuze 

-0,75 € 
bij aankoop van 

2 Knorr Soep 100% na-
tuurlijk 450 ml en 750 ml 

naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

2 Knorr Snackpot en blok 
Noodles assortiment Asia 

65-70 g naar keuze 

-0,40 € 
bij aankoop van 

2 HAK 
naar keuze 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. UNILEVER 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410373006052(3902)075

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. PIETERCIL 
(HAK) behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5410921008828(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. McCAIN 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410171003130(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. UNILEVER 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410373006045(3901)005

louisdelhaize.be





Bedanken betekent

Het perfecte moment om  
je dierbaren te bedanken.

Personaliseer je merci 
doosje op merci.be 



-0,25 € 
bij aankoop van 

1 Barilla 250-500 gr
naar keuze

-0,40 € 
bij aankoop van 

1 Bonduelle Rode kidney-
bonen Mini’s 1/8 2 x 80 g, 
Kikkererwten Mini’s 1/8 2 
x 80 g, Crispy Maïs Mini’s 

1/8 2 x 75 g naar keuze

-0,75 € 
bij aankoop van 

1 Merci Finest Selection 

-1,00 € 
bij aankoop van 
1 clip Cornet 

4 x 33 cl



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. BONDUELLE 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)3083680000079(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. PALM 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410783000961(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. BARILLA 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)3228850000194(3902)025

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. STORCK - 
WERTHER’S - VSR2/1282 behoudt zich het recht voor 
om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende 
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste 
tegen 30/11/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5414019002866(3902)075

louisdelhaize.be



-1,00 € 
bij aankoop van 

1 Bref 
2x50gr 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Nalys keukenpapier 
2-3 rollen 

-2,00 € 
bij aankoop van 

1 Somersby 
6x33 cl

-3,00 € 
bij aankoop van 
2 Desperados 
6 x 33 cl blikje 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Sofidel Be-
nelux behoudt zich het recht voor om deze bon niet 
terug te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen 
zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 
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)5414913001996(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410263005950(3900)003

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Henkel 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5414338001458(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. Carlsberg 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425010360824(3900)002

louisdelhaize.be



-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Chaudfontaine bio 
50 cl

-1,30 € 
bij aankoop van 

1 Spa touch 
6x50 cl 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Bertolli Bio Extra 
Vierge 0,5 L

-0,60 € 
bij aankoop van 

2 Dr. Oetker Chocolade 
Moelleux 240 g 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. SPADEL 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5410013007432(3901)013

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. OETKER - 
EPICERIE SUCREE MIX CUISINE behoudt zich het recht 
voor om deze bon niet terug te betalen als er onvol-
doende aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten 
laatste tegen 30/11/2021 voor controle en betaling 
naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden 
opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid.

(255)5410231005104(3901)006

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5449000021328(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. DEOLEO 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425023320426(3901)005

louisdelhaize.be



-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Stimorol Box 
naar keuze

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Milka Koekjes 
150-260 g 

naar keuze 

-1,00 € 
bij aankoop van 

2 Milka Tabletten 100 g 
naar keuze 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Guylian Zeevruchten 
250 g 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. MONDELEZ 
BELGIUM - BISCUITS SUCRE SALE behoudt zich het re-
cht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvol-
doende aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten 
laatste tegen 30/11/2021 voor controle en betaling 
naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden 
opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid.

(255)7622205000567(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. GUYLIAN 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425000860204(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 
30/11/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)7622205000543(3900)001

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. MONDELEZ 
BELGIUM - COTE 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 30/11/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)7622205000550(3900)001

louisdelhaize.be



-0,25 € 
bij aankoop van 

1 Lutti Longfizz 200 g of 
Scoubidou 180 g

-1,50 € 
bij aankoop van 

2 Rio Mare tonijn op
 olijfolie 3 x 80 g 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Cirio 
naar keuze 

-0,40 € 
bij aankoop van 

2 Eru naturel of sambal 
100 g 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. BOLTON 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425015990828(3901)015

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. ERU behoudt 
zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen 
als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De bonnen 
moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor controle en 
betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8718700000511(3901)004

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. CONTINEN-
TAL SWEETS - LUTTI - VSR11/4890 behoudt zich het re-
cht voor om deze bon niet terug te betalen als er onvol-
doende aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten 
laatste tegen 30/11/2021 voor controle en betaling 
naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden 
opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid.

(255)5400787002788(3902)025

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. CONSERVES 
DE FRANCE behoudt zich het recht voor om deze 
bon niet terug te betalen als er onvoldoende aankoo-
pbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste tegen 
30/11/2021 voor controle en betaling naar High Co 
Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)8001440000171(3901)005

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Colombus doos eieren 
naar keuze 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Solo Patisserie 
250 g

-0,30 € 
bij aankoop van 

1 Vache Bleue geraspte 
gruyère 150 g 

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 La Vache Qui Rit porties 
naar keuze



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. UPFIELD 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8719200000810(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. BEL behoudt 
zich het recht voor om deze bon niet terug te betalen 
als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. De bonnen 
moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor controle en 
betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse 
worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis delhaize. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5425008761367(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. BELOVO 
HEALTH & NUTRITION behoudt zich het recht voor 
om deze bon niet terug te betalen als er onvoldoende 
aankoopbewijzen zijn. De bonnen moeten ten laatste 
tegen 30/11/2021 voor controle en betaling naar High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse worden opgestuurd. 
Enkel geldig bij louis delhaize. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid.

(255)5410946000494(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. 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 30/11/2021 
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)5410298003303(3901)003

louisdelhaize.be



-0,50 € 
bij aankoop van 

1 Chavroux
naar keuze

-0,30 € 
bij aankoop van 

1 Herve Société zacht 
100 g of Herve Société 

pikant 100 g naar keuze

-0,50 € 
bij aankoop van 

1 St Albray Crémeux 
200 g 

-0,60 € 
bij aankoop van 

2 De Cecco orecchiette 
500 gr 



Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. HERVE 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5411021000811(3901)003

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. DE CECCO 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)8001250000491(3901)006

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. SAVENCIA 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413362005289(3901)005

louisdelhaize.be

Bon geldig van 23/08/21 tot 25/10/2021. SAVENCIA 
behoudt zich het recht voor om deze bon niet terug 
te betalen als er onvoldoende aankoopbewijzen zijn. 
De bonnen moeten ten laatste tegen 30/11/2021 voor 
controle en betaling naar High Co Data, Kruiskouter 1, 
1730 Asse worden opgestuurd. Enkel geldig bij louis 
delhaize. Afhankelijk van de beschikbaarheid.

(255)5413362005272(3901)005

louisdelhaize.be


