
Laat je 

feestmenu
schitteren.

 Boordevol inspiratie 

  en 29 heerlijke recepten. 

  Van diner tot dessert.

Special geldig vanaf Ma. 06-12 t/m Zo. 26-12



Diner

Gourmet

Dessert

Wijn

Voor & borrel

Ontbijt & brunch

Als onze eerste special je niet al  geïnspireerd 
heeft met heerlijke recepten en diner-ideeën, 
dan doet deze Feestspecial het wel.  
Dus kijk lekker  verder naar al het lekkers  
dat we voor je hebben toegevoegd. En maak 
er een geweldige feestmaand van.

Zie je deze in onze special?  
Klik dan hierop en vind ons  

uitgebreide feestassortiment.

2Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 2Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

Een feestje 

om te lezen.



CA. PRIJS P.P.

2.99

BEKIJK
RECEPT

8.99
La Grave 
Médoc

0.75 l

Hertenbiefstuk 
 met paddenstoelensaus,
 haricots verts-rolletjes 
 en rozemarijn-aardappeltjes. 

3Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 3Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

2.49

BEKIJK
RECEPT

5.99
Chianti  
Riserva

0.75 l

Varkenshaas  
	 met	pistachekorst 
      en mediterrane 
  gegrilde groenten.

4Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 4Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

2.99

BEKIJK
RECEPT

5.99
Premium 
Chardonnay

0.75 l

Verse zalm 
uit de oven 
met beurre 

noisette.

5Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



BEKIJK
RECEPT

4.29

El Árbol  
Reserva  
Rood

0.75 l

4.19
ca. 600 g

KG =  6.99

 Een overheerlijke  

Beenham  
 hoeft niet 
 duur te zijn.

Beenham
Naturel.

6Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

1.69
BEKIJK
RECEPT

  Ravioli met 
  courgettelinten,  

walnoten en 
   een botersausje.

5.99
Viognier

0.75 l

7Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

1.49

CA. PRIJS P.P.

3.29

BEKIJK
RECEPT

    Laat de oven  
het zware werk
     doen.

  Kipf ilet 
          gemarineerd 
   met pesto en 
     kerstomaatjes 

 Varkens- 
  rollade 
  uit de oven 

BEKIJK
RECEPT

1.69
Pomme 
duchesse

180 g

8Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 8Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



BEKIJK
RECEPT

6.99
Grande  
Alberone

0.75 l

CA. PRIJS P.P.

1.79

 Spiraalratatouille
 met f ijngehakte 

 pistachenootjes. 

9Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 9Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



4.99
275 g

Eendenborstfilet 
Vrije uitloopeend.

  Een uitmuntende 

Eendenborst
  hoeft niet  
     duur te zijn.

4.25

Esteban 
Tempranillo 
Syrah

0.75 l

BEKIJK
RECEPT

10Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 10Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



TIP:

1.67

Hasselback 
aardappels

Rösti-rondjes

BEKIJK HIER

1 kg

1.99
450 g

11Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 11Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

 We hebben de 

aardappels
 ook feestelijk 
 gemaakt. 

+

4x jouw 

kersttafel  

origineel 

dekken en  

versieren

Jouw kerstdiner moet natuur-
lijk wel stralen op een prachtig 
versierde kersttafel, maar 
je wilt daar niet veel geld 
aan  uitgeven. We zetten vier 
tips op een rijtje waarmee je 
goedkoop, maar wel origineel 
jouw kersttafel prachtig kunt 
versieren. 



9

9-

Geen 18, geen alcohol

GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA  2021

GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA  2021

GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA  2021

Weten welke wijn het 
beste bij je past?

DOE DE TEST

Ballaturi 
 Premium

Châteauneuf-
du-PapeAmarone 

 Ook onder 

de kurk 
 hebben we 
 heel veel moois.

14.99
0.75 l 17.99

0.75 l9.99
0.75 l

12Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+

8.5



CA. PRIJS P.P.

2.89

Black Angus biefstuk
 met peperroomsaus en

 gekaramelliseerde witlof.

Welke saus  
waarbij?
BEKIJK HIER

TIP:

BEKIJK
RECEPT

8.99

Château
La Grave
Médoc 2018

0.75 l

Spaar alle  
Duralex glazen  
voor een  
tafel vol kleur!

KLIK HIER VOOR 
MEER INFORMATIE 

13Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 13Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

1.29

Bloemkoolsteaks 
 met groene pesto,

 Parmezaan en 

 pijnboompitjes.

Winterse inspiratie 
gerechten met  

bloemkool
BEKIJK HIER

TIP:

BEKIJK
RECEPT

4.99
Grillo 
 Chardonnay

0.75 l

Spaar alle  
Duralex glazen  

voor een  
tafel vol kleur!

KLIK HIER VOOR 
MEER INFORMATIE 

14Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 14Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



2.99

Luxe gevulde pasta
Keuze uit burrata-garnalen,
parmigiano reggiano-balsamico
en parmigiano reggiano-truffel.

250 g

Ideeën om jouw 
 kerstdiner-uitnodiging 

te maken!
BEKIJK HIER

TIP:

5.99
Viognier

0.75 l

BEKIJK
RECEPT

 Een rijk 

gevulde pasta
 hoeft niet  
   duur te zijn.

15Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

1.39

Tortilla wraps 
 met kip, appel 

 en avocado.

BEKIJK
RECEPT

Spaar alle  
Duralex glazen  
voor een  
tafel vol kleur!

5.99
Premium 
Chardonnay

0.75 l

KLIK HIER VOOR 
MEER INFORMATIE 

16Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 16Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



Luxe verse 
miniquiches 

Feestquiches
 voor iedereen.

2.99
2x150 g

17Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



CA. PRIJS P.P.

1.49

BEKIJK
RECEPT

TIP:

           Drie

Gourmetideeen  
    met kinderen.

..

BEKIJK HIER

18Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 18Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

Een gezellig kerst-

diner met de kids 

Rustig aan tafel zitten met het hele gezin kan een uit-
daging zijn, maar het is echt mogelijk! Wij helpen met 
een paar leuke tips, zodat jij een gezellig kerstdiner  
hebt met alle kinderen.



Wanneer is  
het tijd voor de  

kerstcadeautjes?
BEKIJK HIER

TIP: 16.99

Een 

betoverend
      assortiment.

           Drie

Gourmetideeen  
    met kinderen.

BEKIJK MEER AANBIEDINGEN

16-delige trendy 
bestekset

Per set

17.99
Marmeren taartplateau 
met gouden voet

Per stuk

7.99
Broodmand

Per stuk

9.99

3-delige  
gouden kaas-
messenset

Per stuk

vanaf woensdag 08-12

19Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 19Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



Je gourmetstel weer 
blinkend schoon

BEKIJK HIER

TIP:

29.99

  Wat 

schotel 
 jij ze dit  
  jaar voor?

Spaar alle  
Duralex glazen  
voor een  
tafel vol kleur!

KLIK HIER VOOR 
MEER INFORMATIE 

op=op

Bamboe bakplaat XL 

vanaf woensdag 22-12

20Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 20Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



Kerstrestjes
maken de lekkerste 

gerechten
BEKIJK HIER

TIP:

1.49
Gourmet 
mini's

Vanaf

 Maximaal 
 genieten van 

gourmet mini's.
Met heel veel keuze!

21Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 21Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



Uitsteekvormpjes: 
leuk voor aan tafel 
voor de kleintjes

BEKIJK HIER

TIP:

op=op
Houten
hapjesplank 

We hebben heel veel

 inspiratie voor jou.

7.99
Per stuk

22Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



5.99
Chianti  
Riserva

0.75 l

BEKIJK
RECEPT

CA. PRIJS P.P.

1.69

23Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

2.49

BEKIJK
RECEPT

12.99
Sancerre 

0.75 l

Een eigengemaakt 
kerstspelletje als leuk 

tussendoortje
BEKIJK HIER

TIP:

1.072.29 0.99

 Luxe 

garnalen
  cocktail 

   met pittige 
  mayo.

Mayonaise

Cocktail-
garnalen 
met staart

650 ml100 g

Citroen bio

2 stuks

24Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 24Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



Wat eten we deze  
kerst? In een hand om-
draai een kerstmenu!

BEKIJK HIER

TIP:

CA. PRIJS P.P.

1.29

BEKIJK
RECEPT

4.99
Nero d’Avola

0.75 l

  Een

Carpaccio  
 van  rosbief 
 met Aziatische 
 twist.

25Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

2.39
BEKIJK
RECEPT

 Vier 
 heerlijke 

 bladerdeeg- 
   hapjes.

3.99
Steenbrugge 
Tripel 4-pack

4x33 cl

26Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 26Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

1.09

Vega pasteitjes
 met 

paddenstoelen, 
pecan en pompoen.

BEKIJK
RECEPT

4.29
La Capelude

0.75 l

27Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

0.79

TIP:

  Vier 
  verschillende 

amuses op   

 snacktoastjes.

BEKIJK
RECEPT

6.99

Grande  
Alberone 
Prosecco

0.75 l

BEKIJK HIER

28Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 28Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

Adviezen 

voor een 

glittervrij 

huis

De feestdagen zijn een tijd 
van glitter en glamour en een 
kerstboom vol met bling bling. 
Nadeel is dat je nog maanden 
glitters in je huis tegenkomt. 
Met deze drie tips kun je direct 
aan de slag, zodat je een 
 glittervrij huis hebt, ook na  
de kerst.



1.99

De borrelplank, 
maar dan net even 

anders
BEKIJK HIER

TIP:

Vijgen- of  
dadelbrood

Groentechips

2.49
Geitenkaasjes 
in spek

120 g

Luxe verse  
olijvenmix

1.29
150 g 1.69

100 g

200 g

29Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 29Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



0.99

 Soepen
 om van te 

   genieten.

Mosterdsoep

Ossenstaartsoep

Drie heerlijke soepen 
in kerstsfeer

BEKIJK HIER

TIP:

+

400 ml

0.99
400 ml

30Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



Ossenstaartsoep

     Zoveel 

heerlijks, 

  wat een  feest.

Truffel- of 
 hazelnootpaté

Verse truffel
tagliolini

Truffel-
mayonaise 

Jong belegen 
truffelkaas 50+ 

2.69
150 g 1.29

220 ml

1.69
250 g1.39

150 g

31Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 31Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



 Het betere 

borrelwerk.

Luxe roomboter 
kaaszoutjes

Boter met
Camargue  
zeezout

1.19
80-90 g

1.99
250 g

32Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



CA. PRIJS P.P.

1.99

3.99Zwitserse 
kaasfondue

1.99

Bakkers-
goud  
rustiek 
spelt

Per stuk

400 g1.99
Père  Michel

200 g

Boter met
Camargue  
zeezout

BEKIJK
RECEPT

4.99
Nero d’Avola

0.75 l

Kaasfondue 

 in een brood 

 met Pere Michel.

BEKIJK HIEROvenvers brood  
in 375 winkels

33Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



  Heerlijke 

hapjes om een 

    lange avond

mee te beginnen.

Roomkaas-
rolletjes

Partybrood

Walnotenkaas

+

2.29
150 g

0.99
200 g

1.39
100 g

34Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

1.09

 Toast van 

Walnotenbrood 
 met gesmolten brie, 
 peer en walnoot.

BEKIJK
RECEPT

3.99
Aimone

0.75 l

35Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



9.99     
Ballaturi 
Premium

0.75 l

2.89

TIP:

Gouda 
variatiekaas 

Vintage
cheddar 

Chaumes

  Zet die 

kaasplank 
 maar lekker vol.

          De 

   gezelligste dagen 

     staan weer voor
             de deur. 

BEKIJK HIER

250 g

2.99
150 g

2.69
180 g

36Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+

Hoeveel kaasjes  

op een kaasplank?

Een kaasplank past perfect bij een gezellige kerst 
samen. Welke en hoeveel kaas kies je en drink 
je er thee of port bij? Een heleboel tips voor jouw 
perfecte kaasplank!



6 kerstcadeau- 
inpak-ideeën voor 

zacht prijsje
BEKIJK HIER

TIP:

14.99
Per stuk

          De 

   gezelligste dagen 

     staan weer voor
             de deur. 

BEKIJK MEER AANBIEDINGEN

8.99
Kersttrui

Per stuk17.99
Led miniatuur-
kerstdorp

Per stuk5.99
Familie-kerstpyjama

Per set vanaf

Led dennenguirlande

vanaf woensdag 08-12

37Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 37Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



Als je  
  kerst zegt,  

zeg je 

 dessert.

Ster ijstaart 

3.49
1 l.

38Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



   Pure luxe
   hoeft niet 
 duur te zijn.

39Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

0.59

BEKIJK
RECEPT

TIP:

BEKIJK HIER

40Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 40Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

De lekkerste  

crumble-recepten 

Een crumble maken met kerst is erg makkelijk  
en overheerlijk, veel ingrediënten heb je vast  
al in huis. Drie recepten om je te inspireren tot  
het maken van dit heerlijke toetje of ontbijt. 



4.49

Steenbrugge
Quadrupel 
4-pack

4x33 cl

CA. PRIJS P.P.

0.29

BEKIJK
RECEPT

Pavlova	
  met chocolade 

en fruit.

41Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



4.99

Zeven tips 
voor een groots 
dessertbuffet

BEKIJK HIER

TIP:

+

Sneeuwster

Dessertglaasje

Schuimrolgebak

2.29
400 g

400 g

0.99
60 g

    Een 

dessertbuffet   
   staat zo op tafel.

42Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



TIP:

 Een kerst 
 om van te 

snoepen.

+

Moser Roth
Delice

Massieve
winter
chocolade

BEKIJK HIER

1.99
130-150 g

1.69
140 g

43Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 43Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

Maak  

zelf een  

persoon lijke 

advents-

kalender  

met snoep  

Een kant-en-klare advents-
kalender openmaken, is 
natuurlijk al een hele leuke 
bezigheid. Maar je kunt er ook 
eentje zelf maken en vullen 
met de lekkerste snoepjes! 



BEKIJK
RECEPT

CA. PRIJS P.P.

1.99

Soesjestoren 
 met melkchocolade 

 en aardbeien.

44Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



Crème Brûlée

Apfelstrudel

Lava cakes

Hou nog een 

  plekje over 

    voor het 
dessert.

1.39
2x100 g

1.59
600 g

1.99
2x90 g

45Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



Drie tips:  
laat je desserts  

shinen
BEKIJK HIER

TIP:

 Zoveel 

lekkers 
  om uit 
   te kiezen.

Tiramisu

Chocolademousse

Macarons

2.99
400 g

3.49
12 stuks

2.39
500 g

46Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



Kom binnen 

f ijn 

    opwarmen.

BEKIJK MEER AANBIEDINGEN

16.99
Disney velours 
huispak

Per set 14.99
Disney fleece badjas

Per stuk

19.99
Slaaptrainer

Per stuk

5.99
Disney pantoffels

Per paar

8.99
Disney sweatshirt

Per stuk

vanaf zaterdag 08-12

47Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 47Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



BEKIJK
RECEPT

Inspiratie voor  
nog drie winterse 

drankjes
BEKIJK HIER

TIP:

Geen 18, geen alcohol

Westminster 
winterthee

Milsani volle 
chocolademelk

Glühwein

Moreno  
Origine  
koffiebonen

	Wentelteef jes	van	

kerststol 
met fruit 

en	kaneelroom.

0.99
20 stuks 0.99

1 l

5.99
400 g1.99

1 l

48Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



CA. PRIJS P.P.

1.19

	Wentelteef jes	van	

kerststol 
met fruit 

en	kaneelroom.

Een heerlijk én 
makkelijk kerstontbijt: 

vijf ideeën
BEKIJK HIER

TIP:

BEKIJK
RECEPT

49Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



0.490.79 1.99

 Dat is 

lekker wakker   
     worden.

Spaar alle  
Duralex glazen  

voor een  
tafel vol kleur!

KLIK HIER VOOR 
MEER INFORMATIE 

Extra lekker: 
voeg zelf glazuur toe  
aan je kaneelswirl.  
Succes verzekerd!

Kaneelswirl
Giro  
poedersuiker

Per stuk250 g

Grapefruit

3 stuks

50Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn. 50Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



CA. PRIJS P.P.

1.29

  Bagel met 

roasted pork, 

 hummus 

en gebakken 

    paprika.

BEKIJK
RECEPT

Spaar alle  
Duralex glazen  
voor een  
tafel vol kleur!

KLIK HIER VOOR 
MEER INFORMATIE 

51Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



BEKIJK
RECEPT

American pancakes 
 met sinaasappel, 
 abrikozen en noten.

52Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

CA. PRIJS P.P.

0.59



BEST GETEST
DE CONSUMENTENBOND EN DE 
TELEGRAAF DECEMBER 2020. 

  Kerst 
  kan niet 
    zonder 

ontbijt.

1.99
Chinois

500 g 0.49
Mini-amandel-
stolletje

100 g

2.99
Luxe stol

1 kg

53Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.

+



100% gemaakt
in Frankrijk

Schokbestendig
gehard glas

Spaar t/m  
23 januari 2022

Spaar voor een tafel vol kleur!
Bij elke €5.- een zegel.  

Volle spaarkaart is een gratis glas.

BEKIJK DE ACTIE

54Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



       Op zoek 

    naar oud en 
 nieuw inspiratie? 
     Vanaf 26 december 
          in onze special.

    Met alles voor 

       een knallend 

     oud en nieuw:
   van hapjes tot decoratie 

       en van champagne 

           tot heerlijke 

           recepten.

55Bekijk hier onze disclaimer die van toepassing is op deze special.



Meld je aan voor  

onze nieuwsbrief !

AANMELDEN

    Geen  aanbieding 
    meer missen?

56Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn.



   Ben je 

 van plan  
  om naar een 

ALDI winkel 

   te gaan 
naar  aanleiding  

  van ons feest - 

 assortiment?

JA NEE


