
Vi har under en tid gjort en rad kundundersökningar, som visar att våra kunder vill ha mer färskt bröd och mer kött. För att möta våra kunders efterfrågan bygger vi om vår butik i Ale med start den 16 augusti.
Vi hoppas att du har överseende med att du under ombyggnaden får handla i vårtältbutik på parkeringen, som håller öppet samma tider som vanligt, under några veckor. Vårt sortiment kommer under denna tid att minska något men när dörrarna till vår butik öppnar igen hittar du åter vårt ordinarie sortiment samt några nykomlingar!
Vi kommer efter ombyggnaden att kunna erbjuda dig butiksgräddat bröd varje dag med ett brett sortiment av bröd, frallor, croissanter och bakverk. Vi kommer även att ha mer plats för färskt kött och breddar vårt eget märke Svea Lantkött, som kommer från svenska gårdar. Samtidigt passar vi på att fräscha till butiken, målarom, byter golv och inredning. Vi byter även våra lysrör i taket  och belysning i frys- och kylboxarna för att vara ännu snällare mot miljön.

VÄLKOMMEN!

VI BYGGER OM BUTIKEN I ALE MEN 
DU HANDLAR SOM VANLIGT I VÅR
TILLFÄLLIGA TÄLTBUTIK!

www.lidl.se

Lidl kundtjänst: 020 - 190 80 70     E-post: kundtjanst@lidl.se    För butiker och öppettider, se www.lidl.se

VECKA 33. PRISERNA GÄLLER MÅNDAG 12/8  SÖNDAG 18/8 2013

Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Erbjudandena gäller fr o m 12/8 t o m 18/8 2013. Försäljning endast till privathushåll. Lokala avvikelser kan förekomma.
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Bryggkaffe Gold
500 g/st  100% arabica
nr. 1350

40:-49.80

2 för:

19%
BILLIGARE

(1 tvätt = 0.99)

Gul lök 
TYSKLAND  2 kg/förp
Max 3 förp/hushåll

9.90
/förp

Kampanjpris

(1 kg = 4.95)

Färska grytbitar
SVERIGE  Ca 1 kg Av nöt
nr. 3536

74.90
Tillfälligt erbjudande

/kg

Färsk lax, hel sida
Ca 1,2 kg  Salmo Salar Odlad i Norge
nr. 6395

99.90
Tillfälligt erbjudande

Färsk mörad benfri kotlett
DANMARK  Ca 1 kg 

nr. 6092

49.90
Tillfälligt erbjudande

99:-
Tillfälligt erbjudande

100
TVÄTTAR

/kg /kg

Tvättpulver
8,5 kg  Vittvätt
nr. 65098


