
Min købmand Nr. Felding fejrer       års 
fødselsdag!
Min købmand Nr. Felding fejrer fødselsdag hele 
uge 23 (d. 7-13 juni) og vi glæder os til at se dig i 
butikken! ☺

Vi kører nogle forskellige tilbud hele ugen. På de 
næste sider kan du finde informationer herom. 
Og vær hurtig! Det er knald gode priser, og 
nogle varianter er der få af.

Tilbuddene gælder så længe lager haves.

Der vil også komme nogle gode ja tak tilbud på 
Facebook

Ugens program!

• Bon konkurrence løber af stablen mandag, 
det du kan vinde er 2 min. til at tømme 
butikken*! Så kom ned og handle, så er dine 
chancer større!

• Mandag starter der en konkurrence for de 
mindre (op til 15 år) om en kurv til 200,-. Få 
flere informationer i butikken fra mandag. 

• Tirsdag starter der en konkurrence på 
Facebook, om en masse fede accessoires fra 
Faxe kondi!

• Fredag, vil der være smagsprøver fra Ulvedal 
fra kl. 15-17.30

• Lørdag vil der være kolde fadøl i vores 
”baghave” fra kl. 12-19

• I løbet af søndag vil der komme 
offentliggørelser af vinderne af vores 
konkurrencer

* Regler for deltagelse kan læses i butikken fra mandag d. 7/6 



Min købmand Nr. Felding 
fejrer       års fødselsdag!
Købmanden har derfor fundet mange lækre tilbud til jer! Vi 
håber at I vil komme og fejre dagene med os! 

• 25% på led lys – mange varianter

• Haribo slikposer 120 G
KUN 10,-

• Faxe kondi, pepsi max + flere varianter 20 ds.
KUN 50,- + PANT

• 50% Frisko løse is

• KiMS CHIPS
3 FOR KUN 33,-

• Anton Berg guldæske 310 G
KUN 45,-

• Sun Lolly frys selv is
2 FOR KUN 20,-

• Capri-Sun
KUN 18,-

• Royal Pilsner el. Classic 24 ds
KUN 70 ,- + Pant

Mandag – Torsdags
Tilbud 

 



Købmanden har derfor fundet mange lækre tilbud til jer! Vi håber 
at I vil komme og fejre dagene med os! 

• 25% på led lys – mange varianter

• Ulvedal brie

KUN 25 ,-

• Bland selv slik

5,95 kr. pr. 100 g

• Det gode solsikkerugbrød

KUN 9,95 Kr.

• Pepsi Max, Faxe Kondi,
Pepsi + Flere varianter 1,5 L

KUN 9,95 kr.

• Oksemørbrad 1,4-1,8 kg 

1 stk. KUN  199,- el. 2 stk. KUN 379,-

(UANSET FØRPRIS!)

(Kendt fra åbningen!)

Min købmand Nr. Felding 
fejrer       års fødselsdag!

• 50% Frisko løse is

• Alt vin 25% 

• Anton Berg guldæske 310 G

KUN 45,-

• Sun Lolly frys selv is

2 FOR KUN 20,-

• Capri-Sun

KUN 18,-

Fredag – Søndags
Tilbud 

 


