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6.35  Coca-Cola    
4-pack à 4 flessen x 1.5 liter 4.99

alle soorten

actie-literprijs   0.83

26 december 2011- 1 januari 2012 



2.59/2.99

  Quaker Cruesli    
alle soorten, pak 500 gram

2.12/2.70 +1 gratis
Zegel

1.99
2 stuks

+1 gratis+1 gratis

sp
ec

im
en

  Remia snack- 
of feestsaus
    alle soorten, 2 statubes 
of flesjes à 250-500 ml 
naar keuze

  Orangina frisdrank
regular of light    , 2 flessen 
à 1.5 liter naar keuze

2 stuks

2.49
+1 gratis

Zegel

2.
+1 gratis
2.2.
+1 gratis

sp
eci

m
en

3.50

2.39

+1 gratis
Zegel

2.
+1 gratis

2.2.
+1 gratis

sp
eci

m
en

2

Laatste week sparen 
voor Super Cadeaukorting!Cadeaukorting!
U kunt alleen deze week nog sparen 
voor ¤5.- directe kassakorting bij 
Top1Toys, ICI PARIS XL, Perry Sport en 
Tuincentrum Overvecht. Dus spaar 
snel nog 5 zegels bij elkaar want u kunt 
uw spaarkaart nog t/m 31 januari 2012 
inleveren. Dat is toch mooi meegenomen 
na die dure kerstdagen.

Kijk voor de actieuitleg en de voorwaarden 
op www.superdeboer.nl/cadeaukorting

Laatste week

snel nog
uw spaarkaart nog t/m 31 januari 2012 
inleveren. Dat is toch 
na die dure kerstdagen.

Kijk voor de actieuitleg en de voorwaarden 
op www.superdeboer.nl/cadeaukorting

Laatste week sparen Laatste week sparen Laatste weekLaatste weekLaatste weekLaatste week



2.69

7.78

  Diamant vloeibaar frituurvet    
alle soorten, can 2-3 liter

  Bijv.: Original, can 3 liter

  Axe, Dove for men of Rexona for men 
deodorant, shampoo of douche    , 
alle soorten, 2 stuks naar keuze

  Bijv.: Axe shampoo just clean, 
flacon 300 ml en Rexona men 
deodorant spray 24h sport, 
bus 150 ml

  DelMonte fruitcocktail, abrikozen, 
ananasschijven of halve perziken    
2 blikken à 240-825 gram naar keuze

  Groene olijven of 
olijven met kaas    
voordeelbak 300 gram

  Johma salade    
tonijn, Surinaamse 
scharrelei of kip saté, 
bakje 200 gram 1.75/2.29

2.90/4.50

2.49

+1 gratis
Zegel

2.
+1 gratis

2.2.
+1 gratis

sp
eci

m
en

6.75

+1 gratis
Zegel

+1 gratis+1 gratis

sp
ec

im
en

25%
korting!

Bij 
2 blikken

+1 gratis
Zegel

2 blikken
+1 gratis

2 blikken2 blikken
+1 gratis

sp
eci

m
en

+1 gratis
Zegel

2e halve 
prijs!*
+1 gratis+1 gratis

sp
eci

m
en

Bij 
1 bakje
+1 gratis

Zegel

1 bakje
+1 gratis

1.

+1 gratis

sp
eci

m
en

2.38/2.78

2 stuks

1.99
+1 gratis

Zegel

1.
+1 gratis+1 gratis

sp
eci

m
en

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

2  stuks

5.83

5.06

Vers uit eigen oven:
Stokbrood    
alle soorten, 
2 stuks naar keuze

Roma tomaten 
schaal 300 gram   2.69

1.79

+1 gratis
Zegel

1.
+1 gratis+1 gratis

sp
eci

m
en

Axe, Dove for men
deodorant, shampoo of douche    , 
alle soorten, 2 stuks naar keuze

  Bijv.: Axe shampoo just clean, 
flacon 300 ml en Rexona men 
deodorant spray 24h sport, 
bus 150 ml

Groene olijven
olijven met kaas
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Goudrenetten 
zak 1.5 kilo 0.99

1.69
actie-kiloprijs 0.66

Maaltijdsalade
ceasar, bacon-kaas of tonijn,     
schaal 400 gram

2.99/3.49

2.79

Boerenkool      
zak 250 gram 
actie-kiloprijs 2.36 0.59

0.99
Mandarijnen 
net 1 kilo   1.29

1.89

1.79

  
Bospeen
per bos

1.49

Feestvoordeel!voordeel!
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  Maatjesharing met uitjes
MSC-gecertificeerd

  voordeelpak 4 stuks 4.49
5.99

Blue background versions White background versions

PRIMARY VERSIONS

7.50

  Shoarmavlees
grootverpakking

7.

3.99
per kilo

  Varkenslappen
  actie-kiloprijs   5.58

per 500 gram

2.79
3.25

  Gehaktschnitzels    
alle soorten
  actie-kiloprijs   6.98

per 500 gram

3.49
4.45

Maaltijdsalade

schaal 400 gram

  Humapro bapao    
alle soorten,
4 stuks naar keuze

4 stuks

2.37
3.16

4e
gratis!



  Tapenade    
alle soorten, bakje 150-210 gram

20% korting!
  Bijv.: Tomaten tapenade,
bakje 150 gram 1.59

1.99

  Runderrookvlees    
vers van het mes•

2.19

1.49
per 100 gram

Feestvoordeel!

  Roomkaas
    alle soorten, vers van het mes• 
bakje 125 gram
actie-kiloprijs   11.12 1.39

1.69

  Milner kaas    
plakken of stukken, 
alle soorten

20% korting!
  Bijv.: Licht gerijpt plakken, 
pakje 175 gram

1.96
2.45

  Kipfilet    
naturel of bieslook, 
vers van het mes•

per 100 gram

1.39
1.69
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  Mini soesjes    
doosje 10 stuks

Vers uit eigen oven:
Roomboter appelflappen    
per 4 stuks

1.99
2.49

  Berliner bollen    
per 4 stuks

2.-
3.-

3.56

  Runderrookvlees    
vers van het mes•

Feestvoordeel!
  Milner kaas    
plakken of stukken, 
alle soorten

20% korting!
  Bijv.: Licht gerijpt plakken, 
pakje 175 gram

2.-

heel brood

1.69
1.99

  Ambachtelijk 
Kloosterbrood    
volkoren, wit of tarwe

  
Campina Botergoud
gezouten, ongezouten of grasboter,
2 pakjes à 250 gram   naar keuze
actie-kiloprijs 5.78

2.98/3.40 2.89
2 stuks

voordeel!Feestvoordeel!



Feestvoordeel!

Uit de diepvries:
Bladerdeeg
    origineel of roomboter, 
2 pakken à 450 gram naar keuze

2 stuks

1.84

  Optimel yoghurt, kwark of vla    
alle soorten, 2 pakken, bekers of 4-packs 
à 500-1000 gram/ml naar keuze

  Bijv.: Magere kwark aardbei, beker 500 gram 
en vla vanille, pak 1 liter

2.46

2 pakken à 450 gram naar keuze2 pakken à 450 gram naar keuze

2e
gratis!**1.79/1.99 1.49  Zinnin snackballetjes

of soep    
alle soorten,
beker 400 gram-ml

2e

halve
 prijs!*

0.99
1.29

  Campina dubbelvla    
alle soorten, pak 1 liter

2.19/2.45 2.-  Chocomel of Fristi    
alle soorten, 6-pack à 6 pakjes x 200 ml 
naar keuze
  actie-literprijs   1.67

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.
**Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.
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Feestvoordeel!
Optimel yoghurt, kwark
alle soorten, 2 pakken, bekers of 4-packs 
à 500-1000 gram/ml naar keuze

voordeel!
 of vla

alle soorten, 2 pakken, bekers of 4-packs 

  Bijv.: Magere kwark aardbei, beker 500 gram 



Feestvoordeel!

1.49
1.99

2.162.88

  Soep in blik of 1-kops soep    
alle soorten, 2 blikken à 800 ml of 
2 pakjes à 3 zakjes naar keuze

  Hak stamppotje
boerenkool, hutspot of zuurkool,
pot 680 gram

  Hak tafelzuur    
alle soorten, 2 potten à 330-510 gram naar keuze

  Bijv.: Hollandse augurken, pot 330 gram
en augurken sticks, pot 510 gram

  Karvan Cévitam    
alle soorten, 2 bussen of flessen à 500-750 ml naar keuze

  Bijv.: Aardbei, bus 750 ml en 
Mexicaanse cactus-limoen, fles 500 ml 2  stuks

3.434.58

  Karvan Cévitam    

2e

halve
 prijs!*

2e

halve
 prijs!*

2e
gratis!**

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.
**Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

2.84/3.18

2 stuks

1.99  Gelderse rookworst    
2 zakken à 200-250 gram 
naar keuze
actie-kiloprijs vanaf 3.98



Feestvoordeel!Feestvoordeel!

  Marne mosterd    
alle soorten, 
pot 210-235 gram 1.09

  Vleeswarenhapje    
alle soorten, bakje 165-255 gram

25% korting!
  Bijv.: Hollandse gehaktballetjes, 
bakje 255 gram 2.24

1.49

3.99

2.99

1.99

  De beste Belgische bieren 
Leffe    
alle soorten, fles 750 ml, 6-pack 
à 6 flesjes x 30 cl, flesje 33 cl of giftset

Bijv.: Blond, 6-pack à 6 flesjes x 30 cl

  Huls droge worst    
plakjes of worstjes, 
bakje 100 gram

25% korting!

5.35

0.79
actie-kiloprijs vanaf 3.36

9999

25%
korting!
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Feestvoordeel!FeestFeestvoordeel!FeestFeestvoordeel!Feestvoordeel!Feestvoordeel!Feestvoordeel!Feestvoordeel!

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

1.413.99
1.89

1.39

4.69

  Kaasblokjes    
jong belegen of extra 
belegen, zakje 200 gram

25% korting!
  Bijv.: Kaasblokjes
jong belegen

  Palm one way    
6-pack à 6 flesjes x 25 cl
  actie-literprijs   2.66

  Worsten- of saucijzenbroodjes    
nog af te bakken, pak 4 stuks

  Kipvleugels, kipwings of 
kipborrelhapjes    
alle soorten

25% korting!
  Bijv.: Kipwings gekruid, voordeelpak

  Smiths Hamka’s, Bugles, 
Wokkels, Nibb-it of 
Feestnummer    
alle soorten, 2 zakken à 100-125 gram
naar keuze

1.90/2.041. /2./2.

1.69
2 stuks

per kilo

3.74
4.99

actie-kiloprijs vanaf 6.76

1.59/1.75



Feestvoordeel!

per 100 gram

0.79
0.99/1.09

  Paté    
alle soorten

  Haust party toast    
alle soorten, 2 pakken 
à 100-200 gram naar keuze
actie-kiloprijs vanaf 3.73

9.99
12.99

  Bacardi mojito of 
piña colada    
fles 700 ml
  actie-literprijs   14.27

1.78/1.98

8.29/9.29

  Martini spumante 
mousserend    
alle soorten, fles 750 ml
OP=OP

2  stuks

1.49

6.99
  actie-literprijs   9.32

zoet

12



5.54

2  stuks

4.15
*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

Uit de diepvries:
Mora mini snacks, funmix of partymix
    alle soorten, 2 pakken of zakken à 12-52 stuks naar keuze

  Bijv.: Bitterballen rundvlees, pak ca. 12 stuks en 
funmix party, zak 36 stuks

5.99
6.99

  Offley port    
ruby, tawny of white, 
fles 750 ml
  actie-literprijs   7.99

2  stuks

2.95
3.94

Uit de diepvries:
Dr. Oetker mini pizza, 
ristorante piccola pizza
of bistro baguette
    alle soorten, 2 stuks naar keuze

  Bijv.: Bistro mini baguette salami, pak 8 stuks 
en bistro baguette Hawaii, pak 2 stuks

Uit de diepvries:

19.99/21.99

16.99

  Charles Mignon 
champagne 
brut, demi-sec of rosé,    
fles 750 ml
OP=OP
actie-literprijs   22.65

19.19.

Charles Mignon 
champagne champagne 
brut, demi-sec of rosé,
fles 750 ml
OP=OP
actie-literprijs

2e

halve
 prijs!*

droog

2e

halve
 prijs!*

zoet



Feestvoordeel!voordeel!Feestvoordeel!

3.79
4.29

  RedBull energy drink 
regular of sugar free    ,
4-pack à 4 blikjes x 25 cl
  actie-literprijs   3.79

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

2  stuks

3.22
4.30

  Stimorol Ice, FreshZone 
    of Fresh & Clean
twee 3- of 4-packs naar keuze

  Bijv.: FreshZone spearmint en 
FreshZone pepermint, twee 3-packs

2  stuks

2e

halve
 prijs!*

  Douwe Egberts 
Aroma Rood koffie    
snelfiltermaling, grove maling 
of décafé, pak 500 gram

5.25/5.69

3.99
actie-kiloprijs   7.98

1.79  Ricola of Fisherman’s Friend    
alle soorten, zakje 70 gram of 3-pack

2.05/2.19
2  stuks

1.99
  Verkade San Francisco, 
digestive of tarwebiscuit    
alle soorten, 2 pakken à 220-400 gram 
naar keuze
actie-kiloprijs vanaf 2.49 2.70/2.98

79

14



Feestvoordeel!

2  stuks

3.05

4.29

6.10

5.99

  Page toiletpapier zacht en sterk    
pak 16 rollen  
OP=OP

  Sun vaatwastabletten of turbogel    
alle soorten, pak 28-40 stuks 
of flacon 480 ml

  Keukenpapier
2   voordeelpakken à 6 rollen

3.79

1.69

  Ajax reiniger    
alle soorten, 
flacon 1 liter

1.99/2.59

4.99
6.49/6.993.99

  Witte of Color Reus of Fleuril wasmiddel    
alle soorten, 
poeder pak 1260 gram 
of vloeibaar flacon 750-1350 ml 
(M.u.v. Reus, voordeelflacon 1875 ml) 5.49/5.99

  Douwe Egberts 
Aroma Rood koffie    
snelfiltermaling, grove maling 
of décafé, pak 500 gram

2e
gratis!

       Vanaf
volgende
         week



Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Aanbiedingen geldig van maandag 26 december 2011 t/m zondag 1 januari 2012, tenzij anders vermeld. • Zijn niet in 
alle winkels ver krijgbaar. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Wederverkoop verboden. 
Uitgever Super de Boer, postbus 2680, 3800 GE Amersfoort. Voor uw vragen en suggesties neem contact op met 
consumentenservice via het contactformulier op www.superdeboer.nl. In de Super de Boer winkels wordt de 
Super de Boer kaart uitgegeven en kunt u Rocks’ sparen.  

12.39/13.99  

  Grolsch, Jupiler of Hertog Jan
    krat à 16-24 flesjes x 25-45 cl 8.99

actie-literprijs vanaf 1.14

8.998.998.


