
Ovnklar 
svinekam
Ridset og uden ben
2,5-3,0 kg
Kg-pris maks. 40,00

Spier Vintage
Sydafrika
Flere varianter
2 x 75 cl
Literpris 73,33
Frit valg

100,-
2 FLASKER

110,-
SPAR 89,90

Tilbudsavisen gælder fra torsdag d. 19. november til og med onsdag d. 25. november
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Samme lave pris 
hver dag

400-450 g
Kg-pris maks. 75,00

 

30,-
FRIT VALG

SKINKE-
SCHNITZLER

SVINE-
KOTELETTER

HAKKET
OKSEKØD 
8-12%
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GOD SMAG BEHØVER IKKE 
KOSTE EN BONDEGÅRD

Gulerødderne fra Gl. Estrup er håndsortere-
de og kun de bedste ender i denne bakke. 
Sorten hedder Mokum og er særligt kendt 
for sin søde og saftige smag. Nyd dem som 
de er eller anvend dem i alle slags retter - 

kun fantasien sætter grænsen.

Smag Forskellen-mærket sidder kun på de bedste smagsoplevelser 
inden for hver kategori. Og selv om der er skruet op for smagen, 

er der ikke skruet synderligt op for prisen.

Smag Forskellen 
håndsorterede gulerødder
Danmark, kl. 1. 900 g. Kg-pris 13,33

Avocadoerne er 
spisemodne og 
klar til brug. 
Smagen er nødde-
agtig. Anvendes 
f.eks i salaten. 
Sorten er ”Hass”, 
som er kende- 
tegnet ved at 
skindet bliver helt 
mørkt, når frugten 
er moden.

Smag Forskellen
avocado
Udenlandske, kl. 1
3 stk. Stk.-pris 7,67

1 BAKKE

23,-

1 BAKKE

12,-



CANAJA IGP 
er fremstillet hovedsagelig på 
druerne Corvina og Rondinella 
fra omkring byen Caprino. Druerne til 
denne vin har ligget og tørret inden 
presning og lagret 12 måneder på 
egetræsfade inden aftapningen 
på flaske. Dette giver en mørkere og 
fyldigere vin. 
Farven er mørk rubinrød. Duften er 
frugtrig af brombær og hindbær. 
Smagen er frugtkrydret af peber  
og modne frugter. God til krydrede 
kødretter, fyldige pastaretter og oste.

FRIT VALG

59,-
Canaja eller Lirac Les Grands Cyprès
Veneto, Italien og Rhone, Frankrig
75 cl. Literpris 78,67

LES GRANDS CYPRÈS
Blot 10 kilometer vest for Chateau-neuf-
du-Pape findes Lirac. Vinen er fremstil-
let på druerne Grenache, Syrah og 
Mouvedre. Farven er mørk rubinrød 
og duften er frugtkrydret og minder om 
tørrede bær. Smagen er koncentreret og 
frugtrig med masser af røde bær. God 
til fjerkræ, grillet svinekød og fuglevildt.

129,-
SPAR 20,95

Hardy’s VR i boks
Australien. 3 liter. Literpris 43,00

54



59,-

129,-

du kan stadig nå 
at få et godt glas

80%
på glas fra spiegelau

spar
op til

S A M L E M Æ R K E R

Saml mærker på 

mobilen og få 

de første 10 gratis

Du kan samle mærker hos:

Frem til 31. december kan du samle dine mærker. Kom ned i 
butikken og hent et samlehæfte, hvis du er medlem kan du 

også samle dine mærker med mobilen.
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Karat eller BKI Extra
400 g. Kg-pris 70,00

Quick julekalender
1 stk. Stk.-pris 50,00

Klar til 1. dec. ?
Dine butikker på nettet

FIND DINE 
JULEGAVER PÅ

50,-

FRIT VALG

28,-

76



Bliv medlem på coop.dk
Medlemstilbud

1 STK

1 PAKKE

1 PAKKE

2 FLASKER

Flere varianter. 2 x 400 ml
Literpris 31,25. Frit valg

25,-PRIS IKKE-MEDLEMMER FRA 34,50
MEDLEMSPRIS
COOP DRESSING

Flere varianter. 150 g
Kg-pris 60,00. Frit valg

9,-PRIS IKKE-MEDLEMMER 15,95
MEDLEMSPRIS
COOP TOPPING

Dybfrost. 540 g
Kg-pris 25,93

14,-PRIS IKKE-MEDLEMMER 21,50
MEDLEMSPRIS
SMAG FORSKELLEN 
PITABRØD

175 g
Kg-pris 57,14

10,-PRIS IKKE-MEDLEMMER 19,95
MEDLEMSPRIS
COOP SALATOST

76



Tilbuddene inde i avisen gæ
lder fra torsdag den 19

. novem
ber og så læ

nge lager haves, dog læ
ngst til og m

ed onsdag den 25. novem
ber. D

er tages forbehold for trykfejl, m
anglende leverancer, udsolgte varer sam

t rente- og afgiftsæ
ndringer.       johnsen.dk   4

7/15

Friske råvarer h
østet, 

konserveret og d
irekte på dåse

– næsten uden tab af
 vitaminer.

Læs mere på 
denlillepostkasse.dk

Vil du ha’ vores
tilbudsaviser 
efter nytår?
Du skal tilmelde dig denlillepostkasse.dk, hvis du vil være sikker på at få vores tilbuds-aviser 
efter nytår. Fra den 1. januar er det nemlig posten der uddeler vores tilbudsaviser. 
Vi har lavet en aftale med dem, da de som de eneste kan levere alle vores aviser til 
hele Danmark, og på de dage vores kunder kan få mest glæde af dem. Vi ved 
det er lidt besværligt at du skal tilmelde dig på denlillepostkasse.dk, derfor giver 
vi 5.000 kr. til en af dem der er tilmeldt - hver dag, resten af året. Det er vores
måde at sige tak for besværet. Jo før du tilmelder dig, desto større chance. 
Gå på denlillepostkasse.dk allerede nu - herinde kan du også læse lidt
mere om hvorfor alle ikke automatisk får vores aviser fremover.

Så tilmeld dig denlillepostkasse.dk.
Her kan du samtidig vinde 5.000 kr. hver dag året ud.

Coop konservesmarked
Flere varianter. 5 x 400-500 g
Kg-pris maks. 12,50. Frit valg
Gælder udvalgte varianter

5 STK

25,-

Vi takker med 
5.000 kr. 

hver dag :)


