
met dank aan 
Queen Elisabeth

Wedgwood saladeschaal
speciaal ontworpen voor
Albert Heijn, AH-prijs 49.95
80 Bonuspunten + 29.95 
of 60 Air Miles +29.95
Zolang de voorraad strekt.

åVerse vijgen
hartig en heerlijk met ham
bakje 4 stuks 

3.99 2.99

åOlijfolie 
voor smeuige salades
extra vierge, fles 0.5 liter

8.49 4.99

Uit de bedieningsafdeling:
åJambon d’Ardennes
in 4 maanden gerijpt en
gerookt, 100 gram 2 3 4 5

3.89 2.89

åGemengde sla of 
gemengde sla extra
knapperige mix,
zak 200 gram

2.19 1.49

Uit het koelvak:
Groen & Garneren
garneermix
maak uw salades mooier en
lekkerder, spekjes & kaas

4.29 3.29

åTomaten
stevig en lichtzoet
500 gram

1.69 0.79

at de Engelse koningin een van haar achternamen

geleend heeft aan onze saladeschaal, daar zijn we

behoorlijk trots op. Het is een van de nieuwe artikelen

van het Windsor-servies (u vindt ze allemaal op www.ah.nl)

dat Wedgwood speciaal voor ons -sorry, voor u- ontwierp.

Als u nog niet alles hebt wat u had willen kopen, onze wel-

gemeende excuses daarvoor. Maar de vraag is zo groot,

dat Wedgwood het niet kan bijbenen. Want Windsor wordt

ambachtelijk gemaakt en dat kun je niet overhaasten.

Nog even geduld, alstublieft.

Nieuw zijn ook onze '7 van de week'-aanbiedingen:

7 artikelen die iets met elkaar te maken hebben. Deze

eerste week zijn dat behalve de saladeschaal: olijfolie,

tomaten, gemengde salade, saladegarnering, jambon

d'Ardennes en vijgen. Allemaal om de saladeschaal 

feestelijk mee in te wijden.

Vijgen? Jazeker. Als u die nog nooit hebt geproefd,

is deze week uw kans. Ze zijn donkerpaars rijp. Zacht,

zoet en zwoel. U kunt ze met of zonder schil eten. En in

de schaal serveren op plakken jambon d'Ardennes. 

De Queen zou haar vingers erbij aflikken.

Verwen je sla. åProef de dag.

D

Site: www.ah.nl

Servicelijn: 0800-0305

Deze aanbiedingen zijn alleen
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Belgen dom?

Zeeland's Roem verse
mosselen 
Royal kwaliteit, met gratis
mosselkruiden, bak 2 kilo

15.95 11.95

åVerse Schotse zalmmoot
Iedere dag verse aanvoer,
verpakt, per 100 gram

4.25 3.25

2e halve prijs:
åPatates frites 
Belgisch lekker bij zalm of
mosselen, 2 zakken à 1 kilo

4.38 3.28

Zeeland´s Roem traditio-
nele zwarte mosselpan
De enige echte, per stuk

21.50 14.95

Domaine des Châteliers
Muscadet sur Lie
Frisse wijn, ideaal bij 
mosselen, fles 0.75 liter

10.95 8.95

Speciaal Palm amberbier
Bier met een volle, rijke
smaak, krat 24 flesjes 
à 0.3 liter

27.95 19.95

åMayonaise
Bereid met scharreleieren,
pot 650 ml

2.49 1.99

elgen eten vaker Zeeuwse mosselen dan Nederlan-

ders. Het liefst de royal kwaliteit. Want die zijn niet

alleen van buiten, maar ook van binnen mondvullend.

De Belgen, die zoals u weet een hoogontwikkelde

neus en tong hebben, stoven die mosselen soms in Palm-

bier. Dat zeezilte vlees samen met dat bitterzoet-kruidige

bier, dat heeft iets... hoe zegt een Belg dat... iets hemels?

Maar pas op, schenk niet te veel Palm in de mosselpan,

anders houdt u niets over voor in ´t glas.

Overigens past onze Schotse zalm ook prima bij

Palm. U bent niet zo'n bierdrinker? Tja, dan zult u moeten

uitwijken naar Frankrijk, naar een fles Muscadet sur Lie.

Ook niet verkeerd. Maar die briljante Belgische Palm-

mosselcombinatie is natuurlijk wel iets verrassender.

Vooral met wat frietekes erbij.

Proef de zee. åProef de dag.

B

www.ah.nl
AH Servicelijn: 0800-0305

Deze aanbiedingen zijn alleen

geldig met de AH Bonuskaart

t/m 22 oktober a.s.
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åKastanjechampignons
Vlezig, met een onmisken-
baar notige smaak, bakje
250 gram

2.99 1.99

åKonijnenbout
Vers en mals, heerlijk in
een stoofschotel met tijm,
kaneel en kruiden, kilo

21.50 16.50

åPatés 
bijv. cranberrypaté 
Een delicatesse op toast
of stokbrood, 100 gram 

1.99 1.29

3 halen, 2 betalen:
Cordier Bordeaux rouge
Op eiken gerijpt, vol van
smaak, 3 flessen à 0.75 liter

38.97 25.98

3 halen, 2 betalen:
Unox magere rookworst
Onmisbaar in een lekkere
boerenkoolstamppot,
per 3 stuks verpakt

12.87 8.58

2e halve prijs:
Grolsch Herfstbok
Heerlijk traditioneel seizoens-
bier met een zachtzoete
smaak, 2 sets van 6 flesjes 
à 0.3 liter

13.90 10.42

åExtra gevulde soepen
o.a. champignon
Stevige soep voor de lekkere
herfst-trek, blik 0.8 liter

3.29 2.29

at, guur, koud en donker. Herfst. Waarschijnlijk

krimpt u al ineen bij de gedachte. Maar de kastan-

jechampignon leeft juist helemaal op. Vooral omdat hij

nu zijn heerlijke, notige smaak krijgt. Ook de portobello's

gaan helemaal uit hun hoed. Aan die brede hoed kunt 

u ze ook het beste herkennen. En met zijn stevige en

dikke vruchtvlees is de portobello een prima vleesvervanger.

Of wat dacht u van de anijschampignon? Smaakt naar,

hoe kan het ook anders, anijs. En wat past er nou beter

bij dit weer? 

U vindt nog veel meer paddestoelen in ons assorti-

ment. Dus als het buiten donker en nat is, blijft u lekker

binnen met een stemmig gedekte tafel en een herfstige

maaltijd. Met champignons en heerlijke andere producten

uit onze 7 van de week. Eigenlijk kan de herfst niet 

lang genoeg duren.

Vier de herfst. åProef de dag.
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www.ah.nl
AH Servicelijn: 0800-0305

Deze aanbiedingen zijn alleen

geldig met de AH Bonuskaart

t/m 29 oktober a.s.
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Kop op, het is
zo weer lente.



Neem eens
gas terug.

www.ah.nl
De aanbiedingen in deze

advertentie waar geen cijfers

bij staan, kunt u kopen in alle

AH-winkels waar een 1 2 3 4

of 5 op de deur staat. 

De aanbiedingen waar wel

cijfers bij staan, zijn alleen

verkrijgbaar in die winkels

waar een van die cijfers op

de deur staat. De ‘van/voor’-

aanbiedingen zijn alleen geldig

met de AH Bonuskaart t/m

12 november a.s.

AH Servicelijn: 0800-0305

CYAAN MAGENTA GEEL ZWART

403.41.192` wt fc ZS    -Bart- AH week 45 Greenfield
390 x 550 mm opzet=100% print=65%

Greenfields
rib-/runderlappen
Kwaliteitsvlees uit Ierland,
500 gram 11.25  8.75
kilo 2 3 4 5

21.50 16.50

3 halen, 2 betalen:
Marokkaanse wijnen: 
Atlas Vineyards
Heerlijk in of bij een stoof-
gerecht, 3 flessen à 0.75
liter naar keuze

20.97 13.98

åTomaten
Stevig, sappig en een
beetje zoet, 500 gram

Nú 0.99

åSuperaardappelen
Kruimig en boordevol 
vitamine C, zak 3 kilo

Nú 1.69

åSpruiten
Lekker met gebakken 
spekblokjes, net 450 gram

Nú 0.79

Gietijzeren braadpan
Ideaal voor het stoven 
en braden, AH-prijs 59,95
30 Air Miles of 40
Bonuspunten +49.95

Gieser Wildeman
of Saint Rémy stoofperen
Heerlijk als bijgerecht of
als dessert, kilo

Nú 0.99

raadjesvlees maakt u op een laag pitje. Urenlang staat

de braadpan te pruttelen op het fornuis. De geur van

gestoofd vlees trekt door de keuken. Heerlijk ouderwets.

Greenfields runderlappen zijn afkomstig van runderen

die in alle rust en ruimte grazen op de Ierse hooglanden.

En die rust proef je terug in al onze Greenfields Classics.

Klassiekers als sucadelappen, rib-/runderlappen, hachee-

vlees, en klapstuk voor traditionele stoofpotjes.

Kwaliteitsvlees waar u dus ook even de rust voor

moet nemen. En dat kan makkelijk, want in feite doet de

pan al het werk. Paar blaadjes laurier erbij, een scheutje

wijn en stoven maar. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat

u die rust ook ’s avonds behoudt. Een lekker lang diner, met

vrienden of familie. Ontspannen aan tafel. De Amerikanen

noemen dat ‘slow food’. Wij noemen het gewoon genieten.

Neem de tijd. åProef de dag.
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De eerste letter van de heading lijnt aan de linkerkant van 
de bodycopy. Bij bijvoorbeeld een ‘O’ of een ‘S’ moeten de 
bollingen iets uitsteken om ze optisch te laten lijnen.

Initiaal optisch centreren op de eerste twee regels. 
Het corps van het Initiaal is gelijk aan die van de heading. 
Tab van de bodycopy staat op 12mm.

Body copy lijnt optisch aan één van de illustratie vierkanten. Probeer zo mogelijk de tekstblokken onder de illustratie vierkanten in balans te houden. Niet alle lange tekstblokken aan één kant van 
de advertentie zetten. 

Let er op dat de afstand aan beide kanten van het å logo 
optisch gelijk is.

15 mm

5 mm

De å pay-off lijnt aan de onderkant aan het WWW kollommetje. Als de body copy kolom om wat voor reden hoger wordt gezet dan 
gebruikelijk dan zakt het WWW kollommetje 10mm, op 5mm afstand van het illustratie vierkant.

Getallen worden bij deze AH dagbladadvertentie altijd met 2 cijfers achter de punt weergegeven. Uitzonderingen bespreekbaar met 
correctie. Let op bij de spatiering van getallen, vooral bij tientallen en het cijfer zeven. Als het å logo geplaatst wordt met een beschrijving 
erachter (bijv. å Kokosnoten) dan moet er tussen het logo en de beschrijving een spatie zitten en moet er -40 afspatiëring tussen zitten.

FOUT

å 1/1 Dagblad Basis stramien - Bart ter Haar.


