 


steeds de laagste prijzen

Wafels

Levis Latex
witte muurverf voor
binnen
6 L = 78 m2

4

50

Mix voor American pancakes
Lekker als ontbijt, lunch of gewoon
tussendoor! Een heerlijke variant op
de normale pannenkoeken!
Werk af met vers fruit,
poedersuiker, … 800gr

49
Keuken & badkamer
wit 5+1 liter gratis
voor 60m2

42

99

1 zak kopen, 2de zak
tegen de helft van de prijs!

59

2

50

Mix voor pannenkoeken en poffertjes
: Voor die lekkere geur van
pannenkoeken of van die kleine
zoete dikkere pannenkoekjes
(poffertjes) te bereiden, hoeft u enkel
deze mix, eieren en (spuit)water of
melk in huis te halen. 800gr

Opti Life Maxi Adult
Evenwichtige
hondenvoeding - kip groot ras. 12,5 kilo

4

90

De Brusselse wafel heeft een zeer
lichte structuur en is alom bekend
dankzij zijn grote vierkante
inkepingen. Enkel nog water
toevoegen. 800gr

Levis Extra White
Ral 9010 zuiver wit
witte muurverf voor
binnen
5 L = 60 m2

59
Opti Life Medium Adult
Evenwichtige
hondenvoeding - kip middelgroot ras. 12,5 kilo

3

50

4

90

Mix voor Luikse wafels : Alom
bekend als een heerlijk zoete
wafel met suikerkristallen in
verwerkt. Dankzij onze mix enkel
nog water en olie toe te voegen.
800gr

8

99

Renovation White+
2in1 :
herstelt en decoreert
wit 5 liter voor 30m2

Maak zelf heerlijk luchtige cake
met onze cakemix. Enkel nog
boter, eieren en vanillesuiker
toevoegen en je hebt in een
handomdraai een heerlijke cake
uit de oven getoverd. Deze
cakemix is ook geschikt voor
chocoladecake.800gr

59

42

1 zak kopen, 2de85
zak00
tegen de helft van de prijs!
Complete Cuni Adult is vezelrijk voer voor
volwassen (dwerg)konijnen. 1,75 kilo

7

99

1 kilo

Zelfs sterrenchefs verklaren het. Zùsto
smaakt precies hetzelfde als suiker, met
exact dezelfde crunch en aroma. Het is een
gezonder suikeralternatief.
Zùsto bevat minder calorieën dan suiker,
waardoor het cholesterolgehalte in het
bloed wordt verlaagd. Het bevat veel vezels
en bestaat alleen uit natuurlijke
ingrediënten.

99

Fines Ultra matte
muurverf voor muren en
plafonds
wit en zuiver wit
(RAL9010) 10+2 liter
gratis voor 120m2
zeer goed dekkend en
uitstekend afwasbaar

39

open op zondag

Turnhoutsebaan 170 - 2400 Mol - www.hobbyland.be

+ gratis Crispy sticks

dip&da

huis&tuin

