
Geldig in week 21 zondag 21 t/m zaterdag 27 mei 2023

3.60 – 4.49
Per stuk

22..9999
PLUS 
• Zalmfilet op huid 1 portie, schaal 125 gram 

• Wokgarnalen met knoflook Schaal 150 gram 

• Gerookte Noorse zalm Pak 100 gram

WEER 
LEKKER
VOORDELIG
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Alle PLUS Klaverland
Boerenbuiten Kaas 50+ plakken

3.50

Per pak

22..9999

Kips Lever- of theeworst  
Per stuk 125-230 gram, room- of 
magere smeerpaté Kuipje 125 gram,  
kleintje Alle varianten à 120 gram  
of vega Alle varianten, combineren mogelijk

1.85 – 2.49

Per stuk

11..4949

PLUS Elzasser cervelaat 
of leverkaas
Pak 120 of 150 gram

PLUS VANDAAG 
SPAREN MET 
DE PLUS APP

DOE JE DAGELIJKSE  
VOORDEEL MET HET  

BESTE SPAARSYSTEEM  
VAN NEDERLAND. 

MET DE KOOPZEGELS  
VAN PLUS IS IEDERE EURO  

MAAR LIEFST  
1,50 EURO WAARD!  

HAAL ALLES VOORDELIG 
IN HUIS EN SPAAR 
VANDAAG NOG MEE 
VIA DE PLUS APP. 

voordelen van PLU
S

 N
u 

no

g meer

50%
rendement

1.99 – 2.36

Per pak

11..7979



 

3  

 
• PLUS Lekker lang lekker bollen Zak 8-12 stuks 
•  PLUS Korenlanders Vloerbrood maïs Heel brood 

Combineren mogelijk

WAT KIES JIJWAT KIES JIJVandaag?

4.78 – 5.78
2 stuks

33..9999

KIES & MIX

PLUS Goudse Kaas 
48+ stukken
Alle pakken à 450-520 gram

7.56 – 7.77
Per pak

55..9999



De hoogste
kortingen op  

de leukste
dagjes uit!
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Calvé Pindakaas
Alle potten à 350 gram, 
combineren mogelijk

5.70 – 10.98

2 potten

44..9999

Alle Wasa
Combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Wasa Knäckebröd volkoren,  
2 pakken à 260 gram

 4.18 3.13
De actieprijzen variëren van 2.08 - 5.83

22ee
HALVE
PRIJS

Liga Cracotte of vitalu
Alle pakken à 200-250 gram

2.09 – 2.49

Per pak

11..7979

PLUS Lekkerste appeltaart

4.79

Per stuk

33..7979
Lavazza Koffiebonen
Alle zakken à 500 gram of 1 kilo

+1 VOUCHER

8.79 – 12.99

Per zak

66..9999

TOT 54% KORTING 

**Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. 
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Nescafé of Starbucks
Dolce Gusto
Alle dozen à 12-16 stuks, combineren mogelijk

+2 VOUCHERS

JOUW BOOST VOORVandaag?

14.07 – 17.97
3 dozen

99..9999



6  

WEER EXTRA 
VOORDELIG

Pepsi, 7 Up of 
Rivella
Alle flessen à 1,5 liter

M&M’s Alle zakken à 200-275 gram of Maltesers Zak 149 of 175 gram

2.89 – 3.49

Per zak

22..7979

Doritos Alle zakken à 170-185 gram 
of Lay’s Oven of 
sensations Alle zakken à 150 gram

1.97 – 2.29

Per zak

11..7979

Redband of Venco
Alle stazakken à 190-235 gram

2.30 – 2.59

Per zak

11..9999

OP=OP

1.99 – 2.69
Per fles

11..4949
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Doritos Alle zakken à 170-185 gram 
of Lay’s Oven of 
sensations Alle zakken à 150 gram

PLUS Tapas**
Combineren mogelijk

Grolsch of 
Bud Pils
Alle sets met 6 blikjes à 33 cl
Per set
Bijv. Grolsch Pils, set 6 blikjes à 33 cl

6.29 4.67
De actieprijzen variëren van 4.49 - 5.42

Hertog Jan  
of Bud Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl
Per krat
Bijv. Hertog Jan Pils,  
krat 24 flesjes à 30 cl

18.89 14.17
De actieprijzen variëren  
van 13.99 - 14.17Leffe Speciaalbier

Alle flesjes of blikjes à 25-50 cl of sets 
of Leffe Blond, krat 24 flesjes à 25 cl 
Per stuk
Bijv. Leffe Blond, krat 24 flesjes à 25 cl

21.32 15.99
De actieprijzen variëren van 0.67 - 15.99

**De producten die meelopen in deze actie zijn te herkennen aan de 2 voor 4.50 actie sticker. 

25%25%
KORTING

25%25%
KORTING

25%25%
KORTING

4.58 – 8.08
2 stuks

44..5050

ALLES VOOR DE BORREL
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OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP   •   OP=OP  •  OP=OP

Monte Tessa
Appassimento
•  Afkomstig uit het mooie en zonnige Puglia in Italië. De blend van druivenrassen primitivo, 

negroamaro, nero di troia en merlot zorgt voor een aangename, zachte en zwoele wijn
•  Deze wijn is goed gewaardeerd door kenners en bekroond met 96 punten Luca Maroni 

en goud bij Berliner Wine Trophy
•  Doordat een deel van de wijn wordt gemaakt van ingedroogde druiven, ervaar je een 

heerlijk krentenzoetje
•  Mooi bij rood vlees of groente van de barbecue

* Bron: NielsenIQ Wijnrapport 2023,  
online consumentenonderzoek in Nederland, maart 2023, n=820

fruitig & soepel

5.5.--
Per fles30.30.--

Per doos 37.74
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2 WEKEN GELDIG  - zondag 21 mei t/m zaterdag 3 juni 2023

Maison Castel
Côtes de Provence rosé
•  Deze mooie rosé is afkomstig uit de wereldberoemde wijnregio Côtes de Provence in het 

zuiden van Frankrijk. De druiven worden in de koele nachten geplukt om de frisheid in de wijn 
te kunnen behouden

•  Een lichte rosé met fijn rood fruit zoals aardbei, rode bes, framboos en verfrissende citrustonen
•  Heerlijk te combineren met wit vlees of Aziatische gerechten, maar het lekkerst bij garnalen 

van de barbecue

Deetlefs Stonecross
Chardonnay
•  Deetlefs is één van de oudste familie wijndomeinen uit Zuid-Afrika en 

maakt al lange tijd prachtige wijnen
•  Deze heerlijke chardonnay heeft een frisse en pittige smaak met 

aroma’s van limoen, ananas, peer, perzik en abrikoos. Een wijn met een 
lange afdronk

•  Perfect om te combineren met zalm, gebakken witvis en bij asperges

“In de Provence wordt veel unieke rosé 
gemaakt. Licht van kleur, verf ijnd van 
smaak met een kenmerkende lichte 

kruidigheid van de lokale ‘garrigue’ als 
tijm en lavendel.”

droog & vol

droog

6.6.5050
Per fles39.39.--

Per doos 51.54

4.4.--
Per fles24.24.--

Per doos 31.74
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droog & vol

Houghton Heritage Red
Shiraz, cabernet en merlot
•  Houghton is één van de oudste 

wijnbedrijven van Australië en staat bekend 
om de kwaliteit van zijn shiraz

•  De wijn heeft aroma’s van kersen, 
bosbessen en cassis in combinatie met 
tonen van peperkruiden. De zachte 
tannines zorgen voor een elegante wijn

•  Heerlijk te combineren met een biefstuk 
van de barbecue en harde kazen

Les Beauchamps
Viognier
•  De viognier druif wordt ook wel de ‘diva’ onder 

de druiven genoemd
•  De wijnmaker van les Beauchamps focust zich bij 

het wijn maken op de blauwe syrah en de witte 
viognier druiven. De viognier is perfect geschikt 
voor de arme kalkgronden in de regio van St. 
Chinian. Geoogst in  
de nachtelijke uren om de frisheid te behouden

•  In de neus aangenaam bouquet van geurige 
bloemen en tropisch fruit. In de smaak tonen van 
rijpe witte perzik, abrikoos, amandel en honing

•  Heerlijk bij gegrilde visgerechten

vol & ronddroog & fris

l’Horte
Merlot
•  Deze wijn komt uit de heuvels van de 

Languedoc, vlakbij Carcassonne in  
Zuid-Frankrijk. De wijn heeft enkele 
maanden gerijpt in eiken vaten die van 
binnen licht getoast zijn

•  Rondom de wijngaarden groeit er volop 
laurier, tijm en rozemarijn. Deze tonen 
in combinatie met aroma’s van rode en 
zwarte bessen, maken het een heerlijke 
wijn voor bij de barbecue

•  Heerlijk te combineren bij gegrilde 
groente met knoflookolie  
of om zo van te genieten  
bij een stukje kaas

Fritz & Frieda
Welschriesling
•  Oostenrijk geniet een grote populariteit 

vanwege de puurheid en elegantie 
van de wijnen die er vandaan komen. 
Welschriesling heeft lange tijd in de 
schaduw van het succes van de Grüner 
Veltliner gestaan, maar wordt nu steeds 
meer herontdekt door wijnliefhebbers

•  Een droge frisse en sappige wijn met 
aroma’s van groene appel en citrus.  
De mooie fruitaroma’s zijn kenmerkend 
voor deze mooie knisperend droge wijn

•  Heerlijk bij lichte  
voorgerechten, groene en witte  
asperges en gevogelte

fruitig & soepel

7.7.--
Per fles42.42.--

Per doos 55.74

5.5.5050
Per fles33.33.--

Per doos 43.74

27.27.--
Per doos 35.94

4.4.5050
Per fles

droog & frisdroog & fris

Nasica D.O. Rueda
Verdejo
•  Deze wijn is gemaakt van 100% verdejo 

uit de D.O. Rueda in Spanje
•  Elegante wijn met een frisse en fruitige 

smaak van tropisch fruit
•  Een prachtige fles om op tafel te zetten 

tijdens de zomerse dagen. Lekker bij een 
pastasalade met kip of bij visgerechten

Comte de Saint Aignan
Touraine sauvignon blanc AOC
•  Sauvignon blanc kent zijn oorsprong in de 

Loirestreek waar Touraine ligt. De wijnmaker 
van deze Comte de Saint Aignan is een echte 
sauvignon blanc specialist

•  Een frisse en elegante wijn met smaken van 
citrus, groene appel, kruisbes en een vleugje 
abrikoos. De wijn heeft een verrassend lange 
minerale afdronk

•  Deze wijn past goed bij gamba’s, mosselen, 
asperges en salades met geitenkaas. Ook een 
aanrader bij milde Aziatische gerechten

5.5.--
Per fles30.30.--

Per doos 38.94

6.6.--
Per fles

Per doos 47.94

36.36.--5.5.5050
Per fles33.33.--

Per doos 41.94
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Bestel ook met de PLUS app of op plus.nl/wijnvoordeel

droog & fris droog & vol

Andrés Alonso
Garnacha & syrah
•  Calatayud is de bakermat van de rode 

garnacha en met wijngaarden tot  
1.100 meter hoogte, is deze appellatie 
één van de parels van Spanje

•  Deze kwaliteitswijn, die internationaal 
geroemd is door wijnschrijver Janics 
Robinson, is gemaakt van garnacha 
en syrah. Garnacha zorgt voor fris- en 
fruitigheid en de syrah voegt kruidigheid 
en rondheid toe

•  De wijn past uitstekend bij lamsbout, 
tapas en zacht gerijpte kazen

Park Villa
Sauvignon blanc
•  Deze sauvignon blanc is fris en 

knisperend met aroma’s van 
kruisbessen en citrus

•  In de smaak gekenmerkt door 
tropisch fruit en grapefruit, heerlijk 
verfrissend in de afdronk

•  Lekker als aperitief en goed te 
combineren met vegetarische 
gerechten en rijke salades met 
geitenkaas

Park Villa
Chardonnay
•  Deze volle chardonnay heeft een 

tropisch karakter
•  Een frisse wijn met tonen van 

citrus, lychee en perzik
•  Heerlijk om zo te drinken, maar 

ook goed te combineren met 
salades en romige pasta’s

vol & rond

3.3.--
Per fles18.18.--

Per doos 23.94

3.3.--
Per fles18.18.--

Per doos 23.94

6.6.--
Per fles

Per doos 47.94

36.36.--

Rosé de l’Horte
Rosé
•  Een heerlijk soepele frisse rosé, 

gemaakt van grenache en cinsault 
afkomstig uit Zuid-Frankrijk

•  Het ideale mediterraanse klimaat 
zorgt voor een mooie lichtroze rosé 
die vol van smaak is. De wijn heeft 
aroma’s van rode bessen, frambozen 
en aardbeien

•  Heerlijk om zo van te genieten of bij 
een salade met kip, tapas en vis

Éclat de Soleil
Malbec rosé
•  100% malbec, afkomstig uit de droge en 

warme regio van de Languedoc in Frankrijk
•  Expressieve, fruitige rosé, met aardbeien 

en rode bessen, pioenroos en lychee
•  Lekker als aperitief, maar ook bij 

zeevruchten, gegrilde kip, frisse salades 
en pasta

Fleurs de Prairie
Côteaux D’Aix-en-Provence
•  Klassieke Provence rosé gemaakt van 

grenache, cinsault en syrah. Door de 
hooggelegen wijngaarden hebben de 
druiven hun frisse karakter behouden

•  Heeft tonen van rood fruit, citrus 
en in de geur ontdek je een vleugje 
grapefruit

•  Een heerlijke zomerse wijn die 
uitstekend te drinken is als aperitief 
of bij gegrilde groenten, zomerse 
salades en fruitige desserts

droog droog fruitig

6.6.--
Per fles

Per doos 47.94

36.36.--

“Heerlijk om het 
zomerseizoen mee 

in te luiden.“

27.27.--
Per doos 32.94

4.4.5050
Per fles

5.5.--
Per fles30.30.--

Per doos 38.94
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PLUS BBQ worst
Alle pakken à 280 gram, 
combineren mogelijk
Actieprijs per kilo 8.91

PLUS Salade
Alle schalen 215-340 gram

PLUS Runderhamburgers Schaal 5 stuks  
of Boerentrots van PLUS Blonde  
d’Aquitaine Hamburgers Schaal 4 stuks

PLUS  
Kruidenboter
Kuipje 100 gram

Wijko Satésaus 
kant en klaar 
Alle emmers à 550 gram  
of Heinz Ketchup  
Alle flessen à 400 ml, 
combineren mogelijk

PLUS  
Slasaus
Alle flessen 
à 500 ml

PLUS  
Komkommer
Per stuk

PLUS  
Krop sla
Per stuk

0.99 0.95

1.15

Heerlijk voordelig BBQ’en 
met Laagblijvers!  

+1 VOUCHER

1.25

PLUS Bruisend 
water citroen
Fles 1,5 liter

0.67

4.60 – 6.90

2 stuks

33..9999

5.69 – 5.99

Per schaal

44..9999

Per schaal

22..9999

ALLES VOOR EEN ZOMERSE BBQ

5.98

2 pakken

44..9999
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OOK ZO’N  
ZIN IN PASTA 
BOLOGNESE
VVandaag?andaag?

PLUS Blonde d’Aquitaine
Biefstuk
Schaal 2 stuks
Actieprijs per kilo 22.90

2.60

Per 100 gram

22..2929

Grand’Italia
Pasta tradizionale
Alle zakken à 500 gram

1.95

Per zak

11..4949

PLUS Boerentrots  
Kipschnitzels Cordon bleu
Schaal 2 stuks

Grand’Italia Pastasaus  
Alle potten à 400-600 gram  
of pesto Alle potten à 185 gram

3.29 – 4.69

Per pot

22..4949

ALLES VOOR EEN ZOMERSE BBQ

3.59

Per schaal

22..9999



PLUS   
Nederlandse Aardappelen
Vastkokend, vrij vastkokend  
of kruimig, zak 2,5 kilo

PLUS  
Perziken of nectarines
Los

14  

Biologisch PLUS Eieren
Doos 10 stuks

Alle Uit de keuken van PLUS
Verse pizza’s
Per stuk
Bijv. Uit de keuken van PLUS Verse pizza 
quattro formaggi, per stuk

5.39 4.39
De actieprijzen variëren van 3.89 - 5.29

De lekkerste groenten voor  
een vaste lage prijs.

PROEF HET VOORJAAR Vandaag

4.79

Per doos

33..9999

6.99

Per schaal

33..4949

Per 500 gram

11..9999

Per zak

22..4949

PLUS  
Nederlandse  
Witte Asperges
Schaal 500 gram

1.1.--
KORTING



PLUS   
Nederlandse Aardappelen
Vastkokend, vrij vastkokend  
of kruimig, zak 2,5 kilo

15  

WELK IJS 
KIES JIJ?

Jan Pannenkoeken naturel Pak 8 stuks, 
poffertjes Zak ca. 12-38 stuks  
of pancakes Alle pakken 6 stuks
Per pak
Bijv. Jan Pannenkoeken naturel, pak 8 stuks

2.92 2.19
De actieprijzen variëren van 1.01 - 2.46

Hertog IJs
Alle bakken à 850-900 ml

3.49 – 5.19
Per bak

33..3939

Vandaag

25%25%
KORTING

2.39
Per pak

11..4949

Melkunie Vla 
rum rozijnen
Pak 1 liter

+1 VOUCHER
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Coca-Cola, Fanta,  
Fuze Tea of Sprite
Alle blikjes à 25 cl, 
combineren mogelijk

1.30 – 1.38
2 blikjes

11..--

Yildriz Wereldsaus 
Alle flesjes à 265 ml  
of Remia Tafelsaus  
Alle flesjes à 250 ml

PLUS
Gevulde croissants
Chocolade, kaas of ham-kaas, 
combineren mogelijk

Knorr Droge saus
Alle zakjes à 22-46 gram

Alle Almhof Mousse of 
choco met slagroom
M.u.v. plantaardig

1.78 – 1.98

2 stuks

11..--

1.15 – 1.49

Per zakje

11..--

1.39 – 1.89

Per stuk

11..--

1.64 – 2.79

Per flesje

11..--

Extra slim  
euro’s besparen



WEER HELEMAAL FRISVandaag
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Yildriz Wereldsaus 
Alle flesjes à 265 ml  
of Remia Tafelsaus  
Alle flesjes à 250 ml

Alle Robijn Wasmiddel  
of dry wash
Combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Robijn Klein & krachtig  
black velvet, 2 flacons à 665 ml 

21.98 10.99
De actieprijzen variëren van 3.69 - 19.99

11++11
GRATIS

Alle Dreft  
Vaatwastabletten  
platinum+  
of handafwas
Combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Dreft Handafwas 
extra hygiëne original,  
2 flacons à 325 ml

4.98 2.49
De actieprijzen variëren van 2.49 - 15.29

Alle Axe, Dove  
of Rexona 
Deodorant
Combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Dove Deodorant  
spray invisible dry,  
2 bussen à 150 ml

7.78 3.89
De actieprijzen variëren  
van 3.89 - 9.55

+1 VOUCHER

Spaar voor de hoogste 
kortingen op de 
leukste Dagjes Uit.

Tot wel 
70%   korting

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

+2 VOUCHERS

** Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen.  
Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.



Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).  
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op  
plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Aanbiedingen zijn niet bestemd 
voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

SLIJTERIJ
Geldig t/m zaterdag 27 mei 2023

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).  
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

25 MEI 26 MEI 27 MEI

Weduwe Joustra 
Beerenburg
Fles 1 liter

19.49

Per fles

1414..9999

Jameson
Irish whiskey
Alle flessen à 70 cl  
of 1 liter
Per fles
Bijv. Jameson Irish whiskey,
fles 70 cl

26.99 20.99
De actieprijzen variëren 
van 20.99 - 28.99

Esbjaerg
Vodka
Fles 1 liter

6.6.--
KORTING

15.99

Per fles

1111..9999

PLUS
Filet Americain
Alle bakjes à 150 gram

PLUS Vers gesneden fruitmix of 
meloenmix Schaal 500 gram, uit de koeling

2.89 – 2.99

Per bakje

22..2929

4.19 - 4.59

Per schaal

22..9999



Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt, 
openingstijden en onze aanbiedingen ook op 
plus.nl of in de PLUS app

Consumentenservice 
Ma-vr 9:00-20:00 uur, za: 9:00-16:00 uur 
tel: 0800- 222 444 3 (gratis)

PLUS = DUURZAAM 
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER
PLUS = DUURZAAM 
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt, 
openingstijden en onze aanbiedingen ook op 
plus.nl of in de PLUS app

Consumentenservice 
Ma-vr 9:00-20:00 uur, za: 9:00-16:00 uur 
tel: 0800- 222 444 3 (gratis)

PLUS = DUURZAAM 
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER
PLUS = DUURZAAM 
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

WEEKEND

PLUS of Biologisch PLUS  
Verse pasta Alle schalen à 250-500 gram 
of Cascina Lia Groene pesto of pastasaus 
Alle bakjes à 150-180 gram of Selezione  
Ristorante Gevulde pasta 
Alle schalen à 250 gram, combineren mogelijk 
2 stuks** 
Bijv. PLUS Ravioli 3 kazen, 2 schalen à 250 gram 

4.78 2.39
De actieprijzen variëren van 1.89 - 3.29

Heineken 0.0%
Krat 24 flesjes à 30 cl
Per krat 

17.32 8.66

50%50%
KORTING

Deals

11++11
GRATIS



Geldig in week 21 zondag 21 t/m zaterdag 27 mei 2023
SAA20

PLUS Nederlandse 
Aardbeien
Schaal 400 gram

2023

7 jaar op rij8 jaar

+1 VOUCHER

4.29
Per schaal

22..3939


	3877_23_wk_21_01_20_DTP4_converted
	3877_23_wk_21_02_03_DTP4
	3877_23_wk_21_04_05_DTP4
	3877_23_wk_21_06_07_DTP4
	3877_23_wk_21_08_11_DTP4
	3877_23_wk_21_12_13_DTP4
	3877_23_wk_21_14_15_DTP4
	3877_23_wk_21_16_17_DTP4
	3877_23_wk_21_18_19_DTP4



