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TYLKO TERAZ

1499
GOURMET 
FINEST CUISINE
Włoska babka Panettone
Opak. 900 g
(1 kg = 16,66)

KUJAWSKI
Olej rzepakowy
Butelka 1 l

-25%

749
999ADE

Stacja 
pogodowa 
sterowana 
radiowo
Sztuka

TYLKO TERAZ

799 WESOŁY KURNIK
Jaja ściółkowe M
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,40)

-25%

449
599

WINTER TRAUM
Pierniki 
norymberskie
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)

NA EKSPOZYTORZE

8999

-48%

249
479

-50%

349
699

ŚWIEŻEJESZ
Cytryny 
Opak. 500 g
(1 kg = 4,98)
klasa I

Grejpfrut czerwony 
Cena za kg

UP2FASHION
Sweter damski 
kaszmirowy
Sztuka

169

6–12.12

DO NIEDZIELI
OD PONIEDZIAŁKU

Tydzień produktów 

świątecznych premium



ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!ŚWIEŻEGO!
DO-50%OWOCE

I WARZYWA

-48%

249
479

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Włoszczyzna
Opak. 650 g
(1 kg = 6,14)

-30%

699
999

Papryka czerwona 
Cena za kg
klasa I

ŚWIEŻEJESZ
Cytryny 
Opak. 500 g
(1 kg = 4,98)
klasa I

-50%

349
699

Grejpfrut Grejpfrut 
czerwony 
Cena za kg

-25%

299
399

Seler 
Cena za kg

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.2
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-50%

149
299

Marchew
Cena za kg

-41%

349
599

ŚWIEŻEJESZ
Pomarańcze
Opak. 1 kg
klasa I

ŚWIEŻEJESZ
Cytryny 
Opak. 500 g
(1 kg = 4,98)
klasa I

ŚWIĄTECZNE
rarytasy

klasa I

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 3
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Świąteczne 
ciasto march� kowe
SKŁADNIKI
• 200 g mąki 
• 200 g cukru
• 2 jajka
• 150 ml oleju roślinnego
• 200 g marchewki
• 1 pomarańcza
• 50 g orzechów włoskich
• 50 g wiórków kokosowych

• 2 łyżki soku z cytryny 
• 1/2 łyżeczki proszku 

do pieczenia
• 1 i 1/2 łyżeczki sody 

oczyszczonej
• 1/4 szklanki cukru pudru
• 250 g serka mascarpone
• 2 łyżeczki przyprawy 

piernikowej

PRZEPIS
1.  Jajka mocno ubijamy mikserem. W trakcie ubijania 
najpierw po trochu dodajemy cukier, a następnie powoli 
dolewamy olej. 

2.  Dodajemy obraną i startą marchewkę, startą skórkę 
pomarańczy, miąższ pomarańczy pokrojony w kostki, 
wiórki kokosowe i posiekane orzechy włoskie. 
Całość dobrze mieszamy. 

3.  W drugiej misce mieszamy mąkę z proszkiem 
do pieczenia, sodą i przyprawą piernikową. 

4.  Łączymy obie masy w jednym naczyniu i delikatnie 
mieszamy. Całość wylewamy do tortownicy i pieczemy 
przez około godzinę w temperaturze 150 stopni. 

5.  Teraz czas na polewę: w misce łączymy serek 
mascarpone, cukier puder, sok z cytryny i ubijamy 
przez 2 minuty. 

6.  Ostudzone ciasto smarujemy polewą. Całość 
można udekorować orzechami, wiórkami kokosowymi 
lub suszonymi owocami. 

6
OSÓB

DANIE DLA

90
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

Świąteczne 

W NASZYM SKLEPIE

SKŁADNIKI ZNAJDZIESZ



-31%

549
799

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
podwawelska
Opak. 450 g
(1 kg = 12,20)
wędzona, parzona; 
zawartość mięsa: 96%

DO-31%MIĘSO
I WĘDLINY

-23%

2290
2990

-25%

1490
1990

-30%

349
499

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Szynka z wędzarni
Cena za kg
wieprzowa, wędzona, parzona; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 104 g mięsa wieprzowego; 
bez dodatku glutaminianu 
monosodowego 

WĘDLINIARNIA
Boczek wędzony 
parzony
Cena za kg
wieprzowy; zawartość mięsa: 97% 

WĘDLINIARNIA
Polędwica 
łososiowa 
Opak. 100 g
100 g wyrobu wyprodukowano 
ze 103 g schabu wieprzowego

Kabanosy 
klasyczne
Opak. 300 g
(1 kg = 21,63)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

649
-16%

499
599

ŁUKÓW
Mięsiwo w słoiku
Słoik 300 g
(1 kg = 16,63)
do wyboru: mięsiwo 
w sosie własnym lub przysmak 
wieprzowy z szynką

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

%

449999

100 g wyrobu wyprodukowano 
ze 103 g schabu wieprzowego

produkt
chłodzony OSZCZĘDZASZ

5,00 ZŁ 

OSZCZĘDZASZ
7,00 ZŁ 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.4
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PROSTO 
Z PIECA ALDI

Nasze pieczywo smakuje 
pysznie tuż po zakupie, ale 

możesz je też zamrozić i zjeść 
później. Potwierdza to Centrum 

Prawa Żywnościowego.

Z PIECA ALDI
Nasze pieczywo smakuje 

pysznie tuż po zakupie, ale 

Bagietka francuska 
Celestine
Sztuka 250 g
(100 g = 1,20)

TYLKO TERAZ

299

Półbagietka 
wieloziarnista
Sztuka 120 g
(100 g = 1,24)

TYLKO TERAZ

149

TYLKO TERAZ

449pysznie tuż po zakupie, ale 
możesz je też zamrozić i zjeść 

później. Potwierdza to Centrum 
Prawa Żywnościowego.

Nasze pieczywo smakuje 
pysznie tuż po zakupie, ale 

TYLKO TERAZTYLKO TERAZTYLKO TERAZ

4 Chałka
Sztuka 320 g

TYLKO TERAZ

Chałka
Sztuka 320 g
(1 kg = 14,03)

TYLKO TERAZ

49449

Bagietka francuska 
Celestine
Sztuka 250 gSztuka 250 gSztuka 250 g
(100 g = 1,20)

TYLKO TERAZ

299
Bagietka francuska 
Celestine
Sztuka 250 g

TYLKO TERAZ

299
TYLKO TERAZ

WONNEMEYER
Bułki/Croissanty do wypieku
Opak. 330/340 g
(1 kg = 15,12/14,68)

TYLKO TERAZ

499

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZTYLKO TERAZTYLKO TERAZTYLKO TERAZ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 5
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NA ZĄBNA ZĄB

ALDI MA TOALDI MA TO

-20%

429
539

OCEAN STEAMER
Tuńczyk w oleju
Puszka 195 g
(100 g = 3,06)
masa netto po odsączeniu: 140 g

-33%

999
1499

FLORA
Flora ProActiv
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

229
289

GRANDESSA
Dżem truskawkowy
Słoik 400 g
(1 kg = 5,73)

-21%

549
699

LE COQ DE FRANCE
Ser Camembert
Opak. 250 g
(100 g = 2,20)
różne rodzaje

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

WIÓREK
Konfitura
Słoik 200 g
(100 g = 3,50)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699

MILSANI
Mleko 3,5% UHT
Opak. 1 l329

FLORA

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.6

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 6–12.12



-30%

299
429

DOBRE PLONY
Kasza gryczana
Opak. 400 g
(1 kg = 7,48)

-23%

199
259

ALBONA
Żelatyna w proszku
Opak. 50 g
(100 g = 3,98) 

-23%

129
169

ALBONA
Bita śmietana w proszku
Opak. 60 g
(100 g = 2,15) 

-20%

399
499

ALBONA
Kakao w proszku 
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)

-21%

449
569

BACK FAMILY
Mak niebieski 
mielony
Opak. 200 g
(100 g = 2,25) 

-40%

179
299

D’ANTELLI
Makaron 
spaghetti
Opak. 500 g
(1 kg = 3,58)
z mąki z pszenicy durum

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

GOURMET 
FINEST CUISINE
Gnocchi
Opak. 400 g
(1 kg = 17,48)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699
WIESN SCHMANKERL
Knedle drożdżowe
Opak. 560 g
(1 kg = 14,27)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

799
produkt
głęboko 

mrożony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 7
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PREMIUM NA ŚWIĘTAPREMIUM NA ŚWIĘTAPREMIUM NA ŚWIĘTAPREMIUM NA ŚWIĘTAPREMIUM NA ŚWIĘTA

Ciasto 
piernikowe
Opak. 250 g
(100 g = 2,60)
do wypieku

TYLKO TERAZ

649

-23%

999
1299

MORENO
Mocca
Słoik 200 g 
(100 g = 5,00)
kawa rozpuszczalna

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.8
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Kiełbasa krakowska 
sucha staropolska 
Opak. 80 g
(100 g = 5,61)
100 g produktu wyprodukowano 
ze 155 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

449

GOURMET FINEST CUISINE
Salami
Opak. 250 g
(100 g = 6,80)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1699

FREIHOFER GOURMET
Nowozelandzkie 
steki z jelenia
Opak. 400 g
(1 kg = 62,48)
do wyboru: solone lub marynowane

TYLKO TERAZ

2499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ 

-26%

1399
1899

MIĘSNE SPECJAŁY
Szynka wieprzowa
Cena za kg

GOURMET FINEST CUISINE
Prosciutto Crudo
Opak. 400 g
(1 kg = 49,98)

TYLKO TERAZ

1999

produkt
głęboko 

mrożony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 9
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Tydzień 
świątecznych 

produktów 
premium

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień 

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 

-20%

399
499

FREIHOFER GOURMET
Petit Dessert
Opak. 60 g
(100 g = 6,65)
różne rodzaje

CZARNOCIN
Twaróg wiejski/
solony
Cena za 100 g

TYLKO TERAZ

239

Ser pleśniowy 
owczy 
z truflami
Opak. 150 g
(100 g = 8,66)

TYLKO TERAZ

1299

Ser Old Amsterdam
Cena za 100 g
do wyboru: 
• Mild – łagodny
• Classic 
• z mleka koziego

TYLKO TERAZ

799

PRIMELLO
Piramidki 
twarogowe
Opak. 100 g
do wyboru:
• z fetą
• z czarnymi oliwkami
• z borowikami i truflami
• z pomidorami

TYLKO TERAZ

599

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

20%PŁACISZ
MNIEJ O

TYLKO TERAZ

599

dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10
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PERŁA
Śledź tradycyjny premium
Opak. 250 g
(100 g = 2,80)
do wyboru dwa rodzaje: z porem lub w sosie 
słodko-ostrym z chili; w 100% z dzikiego śledzia 
atlantyckiego

TYLKO TERAZ

699

Karp płat ze skórą
Cena za 100 g

TYLKO TERAZ

349

produkt
chłodzony

KAMIS
Przyprawa do ryb
Opak. 18/30 g
(100 g = 8,83/5,30)
do wyboru: do karpia, pstrąga lub łososia

TYLKO TERAZ

159

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

-23%

499
649

ALMARE
Wysokogatunkowe 
filety z matiasa 
po skandynawsku
Opak. 236 g
(100 g = 2,11)
z cebulą lub ziołami ogrodowymi

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

ROYAL GREENLAND
Halibut 
grenlandzki
Opak. 360 g
(1 kg = 69,42)
glazurowane porcje z halibuta niebieskiego; bez skóry

TYLKO TERAZ

2499

produkt
głęboko 

mrożony

-40%

1499
2499

FREIHOFER GOURMETFREIHOFER GOURMET
Filety z sandacza
Opak. 450 g
(1 kg = 33,31)
opakowanie zawiera 
4–6 filetów

produkt
głęboko 

mrożony

-40
OSZCZĘDZASZ
10,00 ZŁ 

GOURMET FINEST CUISINE
Łosoś atlantycki 
wędzony 
Opak. 100 g
wędzony dymem z drewna bukowego

TYLKO TERAZ

1199

produkt
chłodzony

BEZ KONSERWANTÓW

RODZINNA RECEPTURA

PROSTY CZYSTY SKŁAD

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 11
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Tydzień 
świątecznych 

produktów 
premium

świątecznych świątecznych 
Tydzień 

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
produktów produktów produktów 
premiumpremiumpremiumpremium

świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych 
Tydzień Tydzień 

premium

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych 
produktów 
premium

świątecznych 
produktów 
premium

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
produktów 

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
produktów produktów 

Borowik 
suszony 
Opak. 20 g
(100 g = 27,45)

TYLKO TERAZ

549

Podgrzybek 
suszony
Opak. 20 g
(100 g = 24,95)

TYLKO TERAZ

499

-20%

399
499

TAKIE PROSTE
Pierogi 
z kapustą 
i grzybami
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)

KING’S CROWN
Mieszanka 
grzybowa
Słoik 970 g
(1 kg = 22,62)
mieszanka grzybów: łuskwiak, 
boczniak, pieczarka, pochwiak; 
masa netto po odsączeniu: 530 g

TYLKO TERAZ

1199

produkt
chłodzony

Zupa grzybowa 
SKŁADNIKI
• 50 g suszonych podgrzybków
• 25 g suszonych borowików
• 1 cebula 
• 1 marchewka

• 1 pietruszka 
• 1 seler
• przyprawy: liście laurowe, 

ziele angielskie, sól, pieprz

 Grzyby płuczemy w zimnej wodzie, zalewamy je zimną wodą 

i odstawiamy na noc.

Namoczone grzyby przekładamy do garnka. Wodę z moczenia 

zlewamy, ale tak by osad nie trafi ł do zupy. Do garnka z grzybami 

dolewamy wody, aby dopełnić do dwóch litrów pojemności i całość 

gotujemy aż do wrzenia. 

Następnie dodajemy obrane i pokrojone warzywa i gotujemy 

przez około pół godziny. Doprawiamy przyprawami wedle smaku 

Grzyby i warzywa wyjmujemy z garnka, a wywar przecedzamy 

przez gęste sito, aby odłowić zanieczyszczenia.

Wigilijną zupę grzybową podajemy z makaronem, najlepiej 

6
PORCJI

DANIE

60
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

produkt
chłodzony

PRZEPIS

1.  Grzyby płuczemy w zimnej wodzie, zalewamy je zimną wodą 

i odstawiamy na noc.

2. Namoczone grzyby przekładamy do garnka. Wodę z moczenia 

zlewamy, ale tak by osad nie trafi ł do zupy. Do garnka z grzybami 

dolewamy wody, aby dopełnić do dwóch litrów pojemności i całość 

gotujemy aż do wrzenia. 

3. Następnie dodajemy obrane i pokrojone warzywa i gotujemy 

przez około pół godziny. Doprawiamy przyprawami wedle smaku 

i uznania. 

4. Grzyby i warzywa wyjmujemy z garnka, a wywar przecedzamy 

przez gęste sito, aby odłowić zanieczyszczenia.

5. Wigilijną zupę grzybową podajemy z makaronem, najlepiej 

łazankowym

20%PŁACISZ
MNIEJ O

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.12
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Sałatka jarzynowa
Opak. 1 kg

TYLKO TERAZ

639

GOURMET FINEST CUISINE
Pesto
Słoik 190 g
(100 g = 3,68)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699

GOURMET FINEST CUISINE
Oliwa z oliwek 
z przyprawami
Butelka 250 ml
(100 ml = 4,40)
do wyboru: z chili lub z rozmarynem

TYLKO TERAZ

1099

GOURMET FINEST CUISINE
Krem balsamiczny
Butelka 250 ml
(100 ml = 2,40)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

599

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

399
KRAKUS
Koncentrat barszczu 
czerwonego
Butelka 300 ml
(1 l = 13,30)

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 13
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-25%

669
899

TRADER JOE’S
Orzechy laskowe
Opak. 150 g
(100 g = 4,46)
łuskane

-21%

299
379

TRADER JOE’S
Rodzynki
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)

HELIO
Mieszanka 
keksowa
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)

TYLKO TERAZ

599

JAJA ŚCIÓŁKOWE M

OPAK. 20 SZT.
(1 SZT. = 0,40)

Z WESOŁEGO 
KURNIKA

DIAMANT
Cukier puder
Opak. 250 g
(100 g = 1,40)
w tubie

TYLKO TERAZ

349

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

799

-35%

499
779

TRADER JOE’S
Żurawina suszona
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
wielkoowocowa

GOURMET FINEST COUISINE 
Daktyle Medjool 
Opak. 300 g
(1 kg = 83,30)

TYLKO TERAZ

2499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.14
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M&K
Brzoskwinie połówki
Słoik 680 g
(1 kg = 17,48)
masa netto po odsączeniu: 400 g

TYLKO TERAZ

699
BEL SUN
Ananas plastry
Puszka 560 g
(1 kg = 12,62)
masa netto po odsączeniu: 340 g

-14%

429
499

Wiśnie w żelu
Słoik 320 g
(1 kg = 18,72)

TYLKO TERAZ

599

KAMIS
Przyprawa
Opak. 5,2/7/10 g
(100 g = 70,96/52,71/36,90)
do wyboru: gałka muszkatołowa, 
anyż, cynamon

TYLKO TERAZ

369

KAMIS
Przyprawa do piernika
Opak. 20 g
(100 g = 6,45)

TYLKO TERAZ

129

-26%

199
269

BACK FAMILY
Cukier wanilinowy
Opak. 15 × 8 g
(100 g = 1,66)

-22%

189
245

ALBONA
Proszek 
do pieczenia
Opak. 10 × 15 g
(100 g = 1,26)

-16%

499
599

HELIO 
Masa makowa
Opak. 850 g
(1 kg = 5,87)

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 15
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Tydzień 
świątecznych 

produktów 
premium

świątecznych świątecznych 
Tydzień 

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
produktów produktów produktów 
premiumpremiumpremiumpremium

świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych 
Tydzień Tydzień 

premium

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych 
produktów 
premium

świątecznych 
produktów 
premium

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
produktów 

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
produktów produktów 

FREIHOFER GOURMET
Lody w kształcie gwiazdek
Opak. 400 ml
(1 l = 13,73)
lody cynamonowe z sorbetem jabłkowym 

TYLKO TERAZ

549

FREIHOFER GOURMET
Lody w kształcie choinek
Opak. 510 ml
(1 l = 13,71)
w czekoladowej polewie, do wyboru: 
waniliowe lub marcepanowe

TYLKO TERAZ

699

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

Babka
Opak. 450 g
(1 kg = 17,76)
do wyboru: jogurtowa 
lub z makiem 

TYLKO TERAZ

799

DAKRI
Babka piernikowa
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
z aromatem pieczonego jabłka

TYLKO TERAZ

699

 GOURMET FINEST CUISINE
Mini włoska babka 
Panettone
Opak. 100 g

TYLKO TERAZ

499

GOURMET FINEST CUISINE
Włoska babka Panettone
Opak. 900 gOpak. 900 gOpak. 900 g
(1 kg = 16,66)(1 kg = 16,66)

TYLKO TERAZ

1499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.16

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 6–12.12



CHÂTEAU
Praliny z marcepanem
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)

TYLKO TERAZ

999

GOURMET FINEST CUISINE
Mieszanka pralin 
truflowych
Opak. 100 g

TYLKO TERAZ

1799

PERUGINA
Czekolada Latte
Opak. 80 g
(100 g = 8,74)
mleczna

TYLKO TERAZ

699

GOURMET FINEST CUISINE
Baton nugatowy Torrone
Opak. 100 g
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899

GOURMET FINEST CUISINE
Oliwa truflowa
Zestaw 100 ml + 40 g
w zestawie z solą truflową

TYLKO TERAZ

5499

Mieszanka 
belgijskich pralin 
z nadzieniem
Opak. 375 g
(1 kg = 50,64)

TYLKO TERAZ

1899

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 17
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-20%

399
499

RITTER SPORT
Czekolada
Opak. 100 g
różne rodzaje

-15%

169
199

ŚNIEŻKA
Michałki z Hanki/
Trufle premium
Cena za 100 g
cukierki czekoladowe 
z orzeszkami arachidowymi/
cukierki czekoladowe o smaku 
rumowym

Chałwa sezamowa
Opak. 280 g
(1 kg = 35,68)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

999 Pieczone migdały
Opak. 150 g
(100 g = 5,99)

TYLKO TERAZ

899

Raffaello
Opak. 70 g
(100 g = 15,70)

TYLKO TERAZ

1099
Raffaello
Opak. 230 g
(100 g = 6,52)

TYLKO TERAZ

1499

Czekolada 
Raffaello/Ferrero Rocher
Opak. 90 g
(100 g = 9,99)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

DO20

Tydzień 
świątecznych 

produktów 
premium

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.18
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TRADYCYJNEGO
WINTER TRAUM
PIERNIKI NORYMBERSKIE

OPAK. 200 G
(100 G = 2,25)

Pieczone migdały
Opak. 150 g
(100 g = 5,99)

Ferrero Rocher
Opak. 100 g

TYLKO TERAZ

999

Grand Ferrero Rocher
Opak. 125 g
(100 g = 15,99)

TYLKO TERAZ

1999 Ferrero Collection
Opak. 172 g
(100 g = 10,46)

TYLKO TERAZ

1799

-25%

449
599

FERRERO
Mon Chéri
Opak. 157,5 g
(100 g = 10,15)

TYLKO TERAZ

1599STORCK
Merci
Opak. 400 g
(1 kg = 62,48)

TYLKO TERAZ

2499

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 19
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KINDER
Schoko-Bons
Opak. 200 g
(100 g = 5,50)

TYLKO TERAZ

1099

TYLKO TERAZ

1699

KINDER
Figurka Mikołaj
Sztuka 55 g
(100 g = 9,07)

TYLKO TERAZ

499

KINDER
Niespodzianka
Opak. 20 g
(100 g = 19,95)

TYLKO TERAZ

399
KINDER
Figurki
Opak. 35 g
(100 g = 11,40)

TYLKO TERAZ

399

KINDER
Chocolate
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)

TYLKO TERAZ

699

KINDER
Maxi Mix
Opak. 133 g
(100 g = 21,05)
zestaw słodyczy z maskotką

TYLKO TERAZ

2799

KINDER
Figurka Mikołaj
Sztuka 75 g
(100 g = 13,32)

TYLKO TERAZ

999

Tydzień 
świątecznych 

produktów 
premium

NA EKSPOZYTORZE

KINDER
Schoko-Bons
Opak. 200 g
(100 g = 5,50)

TYLKO TERAZ

1099

Niespodzianka 
Maxi
Sztuka 100 gSztuka 100 gSztuka 100 g

TYLKO TERAZ

1699

KINDERKINDER
Figurka MikołajFigurka Mikołaj
Sztuka 55 g
(100 g = 9,07)

TYLKO TERAZ

499

KINDER
Niespodzianka
Opak. 20 g
(100 g = 19,95)

TYLKO TERAZ

399
KINDER
Figurki
Opak. 35 g
(100 g = 11,40)

TYLKO TERAZ

399

KINDER
Chocolate
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)

TYLKO TERAZ

699

KINDER
Maxi Mix
Opak. 133 gOpak. 133 g
(100 g = 21,05)
zestaw słodyczy z maskotkązestaw słodyczy z maskotkązestaw słodyczy z maskotką

TYLKO TERAZ

2799

KINDER
Figurka Mikołaj
Sztuka 75 g
(100 g = 13,32)

TYLKO TERAZ

999

KINDER
Niespodzianka
Opak. 20 g
(100 g = 19,95)

świątecznych 
produktów 
premium

16
TYLKO TERAZ

świątecznych 
produktów 
premium

Niespodzianka 
Maxi

KINDER

TYLKO TERAZ

16

świątecznych 
produktów 
premium

świątecznych 
produktów 
premium

świątecznych 
produktów 
premium

TYLKO TERAZ

16

TYLKO TERAZ

3993świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
TYLKO TERAZ

3
Tydzień 

świątecznych 
Tydzień 

świątecznych 
Tydzień Tydzień Tydzień 

świątecznych 
Tydzień 

świątecznych 
Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień 

świątecznych 
Tydzień Tydzień 

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 
Tydzień Tydzień TYLKO TERAZ

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.20
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GOURMET 
FINEST CUISINE
Kwiaty 
hibiskusa 
w syropie
Słoik 245 g
(100 g = 6,93)

TYLKO TERAZ

1699

BIFIX
Kompot wigilijny
Opak. 100 g
napar owocowy zawierający śliwkę, 
jabłko, gruszkę, kwiat hibiskusa, 
morelę, miód naturalny, goździki 
oraz cynamon

TYLKO TERAZ

599

-15%

319
379

HERBAPOLHERBAPOL
Syrop malinowy Syrop malinowy Syrop malinowy 
Butelka 420 mlButelka 420 mlButelka 420 ml
(1 l = 7,60)(1 l = 7,60)

OKF
Napój aloesowy 
Farmer’s
Butelka 0,5 l
(1 l = 6,98)
do wyboru: mango lub original

PROMOCJA

349
399

BIFIX
Kompot wigilijny
Opak. 100 g

599
TYLKO TERAZ

99
BIFIX

599
TYLKO TERAZ

5995
TYLKO TERAZ

5
TYLKO TERAZ

LIPTON 
Yellow Label
Opak. 125 × 2 g
(1 szt. = 0,12)
herbata czarna

TYLKO TERAZ

1499

15%PŁACISZ
MNIEJ O

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 21
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NA EKSPOZYTORZE

HORTEX
Sok 100%
Butelka 1 l
do wyboru: pomarańczowy lub 
multiwitamina

TYLKO TERAZ

329

ZAWIERA 30% 
SOKU OWOCOWEGO

PRODUKT DOSTĘPNY 
TYLKO W 10PAKU

Piwo Guinness 
Draught* 
Puszka 0,44 l
(1 l = 12,48)
piwo typu stout
kraj pochodzenia: Irlandia
alk. 4,2% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

549

Napój owocowy Smerfy
Opak. 10 × 200 ml
(1 l = 6,95)
niegazowany; o smaku pomarańczowym; w opakowaniu 10 sztuk w torebkach ze słomką

HELLENA
Oranżada 
strzelająca 
w proszku
Torebka 6 g
(100 g = 14,83)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

089

Piwo Castello* 
Butelka 0,33 l
(1 l = 13,61)
piwo typu lager
kraj pochodzenia: Włochy
alk. 4,8% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

449

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

CISOWIANKA
Woda mineralna 
Perlage
Butelka 6 × 0,7 l
(1 l = 1,99)
musująca, 
średniozmineralizowana

13,90
ZA 10-PAK

*  Cena za szt. obowiązuje 
tylko przy zakupie 10-paku. 
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 10-paku.

1 SZT.
139*

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

HORTEX
Sok 100%
Butelka 1 l
do wyboru: pomarańczowy lub do wyboru: pomarańczowy lub 
multiwitaminamultiwitamina

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 

Piwo Staropramen* 
Puszka 0,5 l
(1 l = 5,98)
piwo typu pils
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

Tydzień 
świątecznych 

produktów 
premium

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

świątecznych świątecznych 
produktów produktów 
premiumpremium

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18

świątecznych 
produktów 
premiumpremium

świątecznych 
produktów 
premium

świątecznych 
produktów 
premium

ZAWIERA 30% 
SOKU OWOCOWEGO

TYLKO TERAZ

089

świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych SOKU OWOCOWEGO

TYLKO TERAZ

0Tydzień Tydzień 
świątecznych świątecznych 

Tydzień 
świątecznych świątecznych 

Tydzień Tydzień Tydzień 
świątecznych 

Tydzień 
świątecznych 

Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień Tydzień 
świątecznych 

Tydzień Tydzień 
świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych świątecznych 

HELLENA

-21%

299
379

Piwo Guinness 
Draught* 
Puszka 0,44 l
(1 l = 12,48)
piwo typu stout
kraj pochodzenia: Irlandia
alk. 4,2% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

średniozmineralizowana

kraj pochodzenia: Irlandia

*  dostępne w wybranych sklepach*  dostępne w wybranych sklepach*  dostępne w wybranych sklepach

21%PŁACISZ
MNIEJ O

8,34
ZA 6-PAK

*  Cena za szt. obowiązuje 
tylko przy zakupie 6-paku. 
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 6-paku.

1 SZT.
139*

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.22
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STREFA PUPILA

-23%

649
849

SCHAUMA
Szampon 
do włosów
Opak. 400 ml
(1 l = 16,23)
różne rodzaje

-25%

299
399

ROMEO
Karma mokra 
dla psa
Puszka 1,24 kg 
(1 kg = 2,41)
do wyboru: wołowina, 
kurczak lub jagnięcina

TYLKO TERAZ

999
OLD SPICE
Żel 
pod prysznic
Opak. 400 ml
(1 l = 24,98)
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399
Płyn do mycia szyb
Opak. 750 ml
(1 l = 5,32)
do czyszczenia powierzchni 
szklanych i luster; formuła 
z silikonem; silne właściwości 
odtłuszczające

TYLKO TERAZ

Płyn do mycia szyb

WWUFF
Przekąski dla psa
Opak. 200/210 g
(100 g = 2,60/2,47)
do wyboru: 
• z wołowiną i cielęciną (200 g) 
• z drobiem i dziczyzną (200 g) 
• z delikatnymi żołądkami (200 g)
• paski do żucia z kaczką i indykiem (200 g)
• Ready Dent – przekąski o specjalnym kształcie pielęgnującym zęby (210 g)

519

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 23
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PAMPERS 
Pieluszki 2
Opak. 66 szt.
(1 szt. = 0,41)

-15%

2699
3199

KING
Chusteczki 
higieniczne
Opak. 10 × 10 szt.
(1 szt. = 0,02)
3-warstwowe

-16%

179
215

KINDII
Chusteczki 
dla niemowląt i dzieci
Opak. 3 × 60 szt.
(1 szt. = 0,07)

TYLKO TERAZ

1299

PAMPERS
Pieluszki 3
Opak. 54 szt. 
(1 szt. = 0,55)

-15%

2949
3499

PAMPERS 
Pieluszki 4
Opak. 46 szt.
(1 szt. = 0,64)

-15%

2949
3499

-15%

2949
3499

PAMPERS
Pieluszki 5
Opak. 38 szt.
(1 szt. = 0,78)

OSZCZĘDZASZ
5,50 ZŁ 

OSZCZĘDZASZ
5,50 ZŁ 

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ 

OSZCZĘDZASZ
5,50 ZŁ 

TANDIL
Mydło odplamiające 
galasowe
Butelka 1 l
usuwa nawet głębokie plamy 
i zabrudzenia; nie zawiera wybielaczy; 
nadaje się do prania wszystkich 
rodzajów tkanin; dostosowany 
również do prania w pralce

749

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.24

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 6–12.12



Certyfikowany karp z Oksy wywodzi się 
z XIX-wiecznej rasy karpia galicyjskiego, który 
charakteryzuje się soczystym, aromatycznym 

i delikatnym mięsem. Gospodarstwo Lasochów 
hoduje karpie z Oksy w zgodzie z naturą 

i najlepszymi tradycjami na obszarze Natura 2000, 
w Dolinie Białej Nidy. Hodowla opiera się 

na zbożach pochodzących z własnych upraw 
oraz na lokalnej, krystalicznie czystej wodzie.

ABRAMCZYK
Miętus 
nowozelandzki
Cena za 100 g
ze skórą

TYLKO TERAZ

549

TYLKO TERAZ

379

produkt
chłodzony

Karp z Oksy, płat
Cena za 100 g
świeży, ze skórą

produkt
chłodzony

*

* Szukaj produktów z niebieskim znakiem MSC. 
Ryby i owoce morza z tym znakiem pochodzą ze 
zrównoważonych połowów z certyfi katem MSC.

Pomidory 
gałązka
Cena za kg
klasa I

-33%

599
899

Mandarynki
Opak. 2,3 kg
(1 kg = 4,34)

-37%

999
1599

Karmazyn wędzony
Cena za 100 g
wędzony na gorąco 

TYLKO TERAZ

269
produkt

chłodzony

Kasztany jadalne
Cena za kg

TYLKO TERAZ

1499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 25

JUŻ OD CZWARTKU

9–12.12.2021



TAKIE PROSTE
Krokiety z kapustą 
i grzybami
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

-27%

399
549

Kurczak 
po polsku 
w przyprawach
Cena za kg

TYLKO TERAZ

1199

Pieczonka dymem 
wędzona
Cena za kg

TYLKO TERAZ

2499

TYLKO TERAZ

1199
MIĘSNE SPECJAŁY
Karkówka wieprzowa plastry
Opak. 700 g 
(1 kg = 17,13)

MIĘSNE SPECJAŁY
Tatar wołowy
Opak. 200 g
(100 g = 2,70)

-15%

539
639

MIĘSNE SPECJAŁY
Schab do pieczenia 
lub wędzenia
Cena za kg

TYLKO TERAZ

1599

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Schab do pieczenia 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.26

JUŻ OD CZWARTKU

9–12.12.2021



HENGLEIN
Ciasto na tartę
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)

TYLKO TERAZ

399BARTOLINI
Makaron pappardelle
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
2-jajeczny

TYLKO TERAZ

499

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

MILKA
Czekolada Winter Biscuit
Opak. 100 g
mleczna z kawałkami ciasteczek 

TYLKO TERAZ

399

MILKA
Czekolada Sweet Winter
Opak. 100 g
mleczna z białą czekoladą 

TYLKO TERAZ

399
TRADER JOE’S
Pistacje
Opak. 125 g
(100 g = 5,35)
do wyboru: prażone 
i solone lub prażone 

KUJAWSKI
Olej rzepakowy
Butelka 1 l

-25%

749
999

KUCHAREK
Przyprawa 
do potraw
Opak. 200 g
(100 g = 1,00)

-20%

199
249

LORENZ
Chipsy Crunchips
Opak. 140 g
(100 g = 2,49)
do wyboru: ser-cebula lub 
Chakalaka

-20%

349
439

-20%

669
845

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 27



RIO D’ORO
Sok jabłkowy 
Butelka 1 l

Piwo Łomża miodowe* 
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
piwo typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

Piwo Grolsch* 
Butelka 0,45 l
(1 l = 12,20)
piwo typu lager
kraj pochodzenia: Holandia
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

549

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18

JEST PRZESTĘPSTWEM

-28%

179
249

-21%

299
379

Miód 
wielokwiatowy
Słoik 1 kg
nektarowy

-25%

1499
1999

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ 

TET
Herbata liściasta
Opak. 85/100 g
(100 g = 7,05/5,99)
w zestawie z łyżeczką; do wyboru: 
British Empire, Lord Grey, Emperor Tang lub Royal Tea

TYLKO TERAZ

599

-42%

1499
2599

DALLMAYR
Prodomo
Opak. 500 g
(1 kg = 29,98)
do wyboru: kawa mielona 
lub ziarnista

OSZCZĘDZASZ
11,00 ZŁ 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.28

JUŻ OD CZWARTKU
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TYLKO TERAZ

1599
PERWOLL
Płyn 
do prania
Opak. 2,7 l
(1 l = 5,92)
do tkanin kolorowych

GARDENLINE
Świąteczny 
świerk
Sztuka 
w doniczce o średnicy 
ok. 15 cm, wysokość: 
ok. 55–65 cm

2499

GARDENLINE
Jodła kaukaska
Sztuka 
wysokość: ok. 150–175 cm

4999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 29



6999

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów
Zestaw
matowa powierzchnia; przystosowane 
do mycia w zmywarce; różne rodzaje

DLA 4 OSÓB

4 × ŁYŻKA, 4 × NÓŻ, 4 × WIDELEC, 4 × ŁYŻECZKA

6999
AMBIANO
Gofrownica 1200 W/
Gofrownica do gofrów 
belgijskich 1000 W
Sztuka
regulacja temperatury do maks. 200°C; 
uchwyt z izolacją cieplną; lampki 
kontrole trybu pracy; różne rodzaje

DOMOWE 
GOFRY

HOME CREATION
Akcesoria kuchenne
Sztuka/Zestaw 
do wyboru:
• łyżka drewniana na stojaku
• gałkowica do lodów
• prasa do czosnku
• tarka dwustronna
• zestaw drewnianych przyborów 

kuchennych (łyżka i łopatka)

1999

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów
Zestaw
matowa powierzchnia; przystosowane 
do mycia w zmywarce; różne rodzaje

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów

matowa powierzchnia; przystosowane 
do mycia w zmywarce; różne rodzaje

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów

Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 

matowa powierzchnia; przystosowane 

ze stali nierdzewnej, 

do mycia w zmywarce; różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.30

OD ŚRODY 8.12



3499
AMBIANO
Folie do zgrzewarek 
próżniowych
Zestaw
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm

NOŻE KUCHNI 
JAPOŃSKIEJ

3 W 1: CIĘCIE, 
PAKOWANIE 
PRÓŻNIOWE, 
ZGRZEWANIE

HOME CREATION
Nóż Santoku/
Usuba/Sashimi
Sztuka
z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej; do wyboru:
• nóż Santoku – ostrze 

17,7 cm
• nóż Usuba – ostrze 18,8 cm; 

doskonały do mięsa, ryb 
i warzyw

• nóż Sashimi – ostrze 
20,2 cm; doskonały 
do surowego mięsa

3499

3499
AMBIANO
Folie do zgrzewarek 
próżniowych
Zestaw
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm

AMBIANO
Folie do zgrzewarek 
próżniowych
Zestaw
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm

nóż Sashimi – ostrze 
20,2 cm; doskonały 
do surowego mięsa

AMBIANO
Zgrzewarka 
do pakowania 
próżniowego 90 W
Sztuka
2 stopnie podciśnienia (normalne 
i niskie); zintegrowany obcinak do folii

119

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 31
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1499
HOME CREATION
Silikonowa forma 
do pieczenia
Sztuka 
odporna na temperaturę do 200°C; 
różne rodzaje

1499
HOME CREATION
Mata do pieczenia 
z włókna szklanego
Sztuka 
odporna na temperaturę do 220°C; 
wymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzaje

1499 HOME CREATION
Termometr 
kuchenny
Sztuka 
do wyboru:
• do pieczenia
• do zamrażarki i chłodziarki
• do potraw grillowanych i steków
• do piekarnika

NIE WYMAGA 
NATŁUSZCZANIA

TAKŻE NA 
INDUKCJĘ

PRZYSTOSOWANA 
DO PIEKARNIKA (TEMPERATURA DO 120°)

HOME CREATION
Głęboka patelnia 28 cm
Sztuka
ze szklaną pokrywką z otworem 
ułatwiającym dodawanie składników; 
dwa rodzaje

9900

Mata do pieczenia 
z włókna szklanego

odporna na temperaturę do 220°C; 
wymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzaje
odporna na temperaturę do 220°C; 
wymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzaje

Mata do pieczenia 
z włókna szklanegoz włókna szklanego

odporna na temperaturę do 220°C; 
wymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzajewymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzaje

1499
HOME CREATIONHOME CREATION
Silikonowa forma Silikonowa forma 
do pieczeniado pieczenia
Sztuka 
odporna na temperaturę do 200°C; 
różne rodzaje

1499
kuchenny
Sztuka 
do wyboru:
• do pieczenia
• do zamrażarki i chłodziarki
• do potraw grillowanych i steków
• do piekarnika

14
HOME CREATION
Silikonowa forma 
do pieczenia
Sztuka 
odporna na temperaturę do 200°C; 
różne rodzaje
odporna na temperaturę do 200°C; 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.32
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FERREX
Komplet wierteł 
spiralnych HSS 
Zestaw 99 szt.
rozmiary od 1 do 10 mm; 
od 2 do 10 szt. z rozmiaru 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
VPA

LIVING ART
Kula śnieżna
Sztuka
z pozytywką; średnica: 
10 cm; różne rodzaje

4999
WORKZONE
Składany wózek 
transportowy
Sztuka

DO METALU, 
KOMPOZYTÓW 

ITP.

WYSOKIEJ 
JAKOŚCI STAL 
SZYBKOTNĄCA 

HSS

POWŁOKA 
Z AZOTKU 
TYTANU

WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWN. I WEWN.

WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI 
POWIETRZA

ZEGAR RADIOWY

WSKAŹNIK FAZ 
KSIĘŻYCA

WSKAŹNIK FAZ 
KOMFORTU

ALARM 
MROZOWY

OBCIĄŻENIE: 
DO 50 KG

SKŁADANY

DUŻE KOŁA

SOLIDNA 
METALOWA 
WALIZKA

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

129

2999

ADE
Stacja pogodowa 
sterowana radiowo
Sztuka
duży kolorowy wyświetlacz LCD; 
dodatkowy czujnik zewnętrzny; funkcja 
drzemki z podwójnym alarmem; dwa 
rodzaje

8999

FERREX
Komplet wierteł 
spiralnych HSS 
Zestaw 99 szt.
rozmiary od 1 do 10 mm; 
od 2 do 10 szt. z rozmiaru 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 

rozmiary od 1 do 10 mm; 
od 2 do 10 szt. z rozmiaru 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości (zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 

VPA

IDEALIDEALNYNY
pomysłpomysłpom

na pr� entna pr� ent

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 33

OD ŚRODY 8.12



3999
HOME CREATION
Słuchawka 
prysznicowa LED
Sztuka 
7 kolorów światła; nie 
wymaga baterii (wbudowana 
nanoturbina zasilana 
przepływem wody); 3 rodzaje 
strumienia; prosty montaż 

HOME CREATION
Deska WC
Sztuka 
wolnoopadająca; z wysokogatunkowego duroplastu

NIE WYMAGA 
BATERII

7 KOLORÓW LED

BEZPIECZEŃSTWO 
WG NIEMIECKICH STANDARDÓW

OSZCZĘDNOŚĆ WODY  
FUNKCJA ECO STOP

CICHA GŁOWICA 
CERAMICZNA

REGULOWANA OCHRONA PRZED OPARZENIEM

OBROTOWA 
WYLEWKABLOKADA BEZPIECZEŃSTWA 38°C

OSZCZĘDNOŚĆ WODY  
FUNKCJA ECO STOP

CICHA GŁOWICA 
VERNET 

Z USZCZELKAMI 
CERAMICZNYMI

BEZPIECZEŃSTWO 
WG NIEMIECKICH 

STANDARDÓW

HOME CREATION
Bateria termostatyczna
Sztuka
bezpieczna, wygodna i doskonale 
zaprojektowana termostatyczna bateria 
łazienkowa; do wyboru: natryskowa lub 
nawannowa

2499
HOME CREATION
Ściągaczka do kabiny 
prysznicowej
Sztuka
do kabin prysznicowych, kafelków i szyb 
okiennych; z uchwytem do zawieszenia; różne 
rodzaje

5499

HOME CREATION
Bateria 
kuchenna
Sztuka
zaprojektowana z dbałością o detale; 
praktyczna i pasująca do każdej kuchni; 
umożliwia wygodne mycie wysokich 
naczyń dzięki wysokiej, obrotowej 
wylewce

9900

Bateria termostatyczna
Sztuka

169

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.34
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HOME CREATION
Ręczniki
Opak. 2 szt. 
100% bawełna; wymiary: 
50 × 100 cm; różne rodzaje

HOME CREATION
Dywanik łazienkowy
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 60 × 90 cm; 
różne rodzaje

2999 HOME CREATION
Ręcznik 
kąpielowy
Sztuka
100% bawełna; 
wymiary: 70 × 140 cm; 
różne rodzaje

3999
HOME CREATION
Koc świąteczny 
130 × 150 cm
Sztuka
dwustronny; różne rodzaje

M1NMNE407

M1NMNDK49

M1NMNDK49

 100% BAWEŁNA

 100% BAWEŁNA

 100% BAWEŁNA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

3499

2998

  1803032 Centexbel  1803032 Centexbel  

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 35
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QUEENTEX/ENRICO MORI
Piżama świąteczna 
damska/męska
Komplet
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; różne rodzaje 
Rozmiary damskie: M–XL
Rozmiary męskie: M–XXL

POCOPIANO
Piżama świąteczna dziecięca
Komplet
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; różne komplety
Rozmiary: 122–140
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

   11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI   11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI  

  11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI  11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI  

2499

3499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.36

OD ŚRODY 8.12

dla całej rodziny!
ŚWIĄTECZNE PIŻAMY



2999
POCOPIANO
Tregginsy 
dziewczęce
Para
60% bawełna, 
38% poliester, 
2% elastan; 
dwa rodzaje 
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

UP2FASHION
Sweter damski
Sztuka 
79% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™), 18% poliester, 
3% elastan lub 74% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™), 
23% poliester, 3% elastan; 
różne rodzaje 
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie 
modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

UP2FASHION
Spodnie 
damskie
Para 
79% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™), 18% poliester, 
3% elastan lub 74% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™), 
23% poliester, 3% elastan; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  2019OK0963 AITEX  2019OK0963 AITEX  

SKÓRA
NATURALNA

WALKX
Buty skórzane 
damskie
Para
cholewka z prawdziwej skóry; 
z wygodną tekstylną wyściółką; 
wytrzymała podeszwa z TPR; 
dwa rodzaje
Rozmiary: 37–39
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym 
rozmiarze

7999

2999

2999

®®

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 
ZNAJDZIESZ NA STRONIE 
WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

KOMPLET 
ZA JEDYNE 59,98 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 37
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DLA NIEJ I DLA NIEGO
SWETER MĘSKI Z KASZMIREM I JEDWABIEM/ 
SWETER DAMSKI Z KASZMIREM

SZTUKA

ROYAL CLASS
Sweter męski 
z kaszmirem 
i jedwabiem
Sztuka 
55% jedwab, 45% kaszmir; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

1999 ACTIVE TOUCH
Czapka/Kapelusz/ 
Kaszkiet/Beret
Sztuka
wybrane modele z dodatkiem 
wełny; różne rodzaje

4499
UP2FASHION
Spodnie 
damskie
Para
65% wiskoza, 
30% poliamid, 
5% elastan lub 
80% poliester, 
19% wiskoza, 
1% elastan lub 
81% poliester, 
17% wiskoza, 
2% elastan; 
różne rodzaje
Rozmiary: 
M–XL

  21.HCN.68923  21.HCN.68923  

  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  

  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
KASZMIR

UP2FASHION
Sweter damski 
kaszmirowy
Sztuka
100% kaszmir;
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

169 169
IDEALNY

pomysł
na pr� ent

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.38
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  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI    21.HCN.68923 HOHENSTEIN HTTI  21.HCN.68923 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
KASZMIR

UP2FASHION
Sukienka damska z kaszmirem
Sztuka 
50% wiskoza, 30% poliamid, 
20% kaszmir; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

9900
UP2FASHION
Kardigan damski 
kaszmirowy
Sztuka
100% kaszmir; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

179
   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Spodnie męskie 
Para
mieszanka wiskozy, poliestru 
i elastanu; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

4499

1.

1.

2.

2.

3.

3.

OTUL SIĘ
luksusem!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 39
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1999
CLEMENTONI
Puzzle 
dla dorosłych
Sztuka
specjalna edycja z kolekcji 
Museum; różne rodzaje

ŚREDNICA: 30 CM

PODWÓJNA MAPA

1000 
ELEMENTÓW

PLAYLAND
Zestaw 
koralików 
drewnianych
Zestaw
akcesoria do samodzielnego wykonywania 
drewnianej biżuterii; w skład zestawu wchodzą koraliki 
i 5 drewnianych ozdób, sznurki i gumki oraz zaczepy

3999

TREFL 
Gry planszowe 
z licencją 
Sztuka
do wyboru:
• Psi Patrol „Kto tam?”
• Świnka Peppa „Kto tam?”
• Rodzina Treflików „Skoczki”
• Psi Patrol „Skoczki”

2499

Gry planszowe z licencją
Zestaw
zestaw gier 
planszowych 
z serii Minionki 
lub Frozen; 
dla 2 lub 
4 graczy

3499

7999
LIGHTZONE
Podświetlany globus
Sztuka
praktyczny i dekoracyjny

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.40
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1900
DISNEY
Drewniane puzzle
Sztuka
do wyboru:
• puzzle – 7 lub 12 elementów
• domino
• gra memory
• drewniana wieża do układania

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

Znicz 
choinka
Sztuka
wkład parafinowy: 80 g; 
czas palenia: ok. 24 h; 
różne rodzaje

399

2499
WORKZONE
Kółka i rolki do mebli
Zestaw 
nośność pojedynczego kółka: od 20 do 50 kg; 
w każdym zestawie 4 lub 8 kółek/rolek; 
różne zestawy

MAGINON
Dron Quadrocopter
Sztuka
zasięg: do 40 m; wbudowany 6-osiowy żyroskop 
dla stabilniejszego lotu; czas ładowania: 
do 120 min; w zestawie konsola zdalnego 
sterowania z uchwytem na smartfon; 
4 zapasowe łopatki wirnika; karta pamięci 
microSD 8 GB z adapterem do karty SD

OBRÓT 
360°

WBUDOWANA 
KAMERA 2 MPX

RÓŻNE 
PRĘDKOŚCI LOTU

CZAS LOTU: 
DO 10 MIN

159

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

W ZESTAWIE 
4 ZAPASOWE ŁOPATKI 

WIRNIKA

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 41
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NAJPIĘKNIEJSZE 
opakowania pr� entów

1.  Nieforemny prezent, jak koszula, sweter czy szalik, najlepiej 
zapakować najpierw do pudełka kartonowego. Opakowanie nada 
prezentowi formy, dzięki czemu łatwo będzie owinąć go papierem 
dekoracyjnym, a całość będzie wyglądać schludnie i elegancko.

2. Innym sposobem na nieforemne lub duże prezenty jest celofan. 
Kładziemy celofan pod przedmiotem i naciągamy go na górę, równo 
ze wszystkich stron. Całość dekorujemy wstążką, tasiemką lub bibułą.

3. Z kolei surowo wyglądający prezent możemy „ocieplić” za pomocą 
wypełnienia. Do pudełka oprócz prezentu, możemy włożyć kolorową bibułę 
lub wełnę drzewną. Jeżeli nie mamy takich akcesoriów pod ręką, 
prezent możemy również owinąć papierem ozdobnym 
i w takiej formie włożyć go do pudełka.

4. A może papier prezentowy DIY, czyli „zrób to sam”? Możemy 
zindywidualizować nasz papier prezentowy poprzez 
własnoręczne wykonanie wzorów. Wystarczy zwykły 
papier do pakowania, trochę farby i… 
pieczątka z ziemniaka! 
Dobrej zabawy przy 
pakowaniu prezentów!

REMINGTON
Golarka/Maszynka do strzyżenia 
włosów i brody/Trymer
Sztuka
urządzenia do pielęgnacji dla mężczyzn; różne rodzaje

399
Świąteczny 
papier ozdobny
Rolka
wymiary: 
70 cm × 5 m, 
gramatura: 
ok. 96 g/m²

399
LIVING ART
Tasiemki 
do prezentów
Zestaw
do wyboru różne zestawy 
wstążek i dekoracji 
do pakowania prezentów

DUŻY WYBÓR 
ZESTAWÓW

REMINGTON
Keratin Therapy 
Lokówka/
Prostownica/
Suszarka
Sztuka
urządzenia do pielęgnacji włosów; 
różne rodzaje

149
119

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.42
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PIÓRO DO KALIGRAFII

3 WYMIENNE STALÓWKI 
0,851,6 MM

PISAK 
PĘDZELKOWY

CIENKOPIS 
0,3 MM OŁÓWEK KARTY 

DO ĆWICZEŃ

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

MECHANIZM 
RADIOWY

WYMIARY: 
25,5 × 18,5 × 23,5 CM

FUNKCJA 
ALARMU

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

KRONTALER
Budzik vintage
Sztuka
analogowe wyświetlanie 
godziny; funkcja drzemki; 
z bateriami w zestawie; 
różne rodzaje

3499

Zestaw 
do kaligrafii
Zestaw
zestaw dla początkujących i zaawansowanych zawierający wszystkie potrzebne 
narzędzia, by pięknym pismem pisać karty z dedykacjami, listy, życzenia oraz 
tworzyć ozdoby i dekoracje

2999

ROYAL LIFE
Kuferek na kosmetyki
Sztuka
wymiary: 25,5 × 18,5 × 23,5 cm; łatwy 
transport dzięki zintegrowanym uchwytom; 
półeczki o różnej wielkości dla łatwiejszego 
uporządkowania kosmetyków lub biżuterii; 
wnętrze wyściełane miękkim materiałem; 
różne rodzaje

6499

AUTOMATYCZNA 
ZMIANA CZASU

PODŚWIETLANA 
TARCZA

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU ODZIEŻY 

I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH 
ZNAJDZIESZ NA STRONIE 

WWW.ALDI.PL, SKANUJĄC KOD QR

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/

na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 43
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HOME CREATION
Głęboka patelnia 28 cm
Sztuka
ze szklaną pokrywką z otworem ułatwiającym 
dodawanie składników; dwa rodzaje

TAKŻE NA INDUKCJĘ

9900
-25%

1490
1990

WĘDLINIARNIA
Boczek wędzony 
parzony
Cena za kg
wieprzowy; zawartość mięsa: 97% 

produkt
chłodzony

Mandarynki
Opak. 2,3 kg
(1 kg = 4,34)

-37%

999
1599

REMINGTON
Golarka/Maszynka 
do strzyżenia włosów 
i brody/Trymer
Sztuka
urządzenia do pielęgnacji dla mężczyzn; 
różne rodzaje

149

PRZYSTOSOWANA 
DO PIEKARNIKA 

(TEMPERATURA DO 120°)OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ 

OD SOBOTY 11.12OD CZWARTKU 9.12

OD PONIEDZIAŁKU 6.12 OD ŚRODY 8.12

W DOBREJ CENIE!W DOBREJ CENIE!

49/2021

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Wolisz napisać?
Napisz e-mail na: obsluga.klienta@aldi.pl lub skorzystaj 
z formularza kontaktowego na www.aldi.pl, w zakładce Kontakt. 
Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL

NASZE SKLEPY 
OTWARTE SĄ 
W NIEDZIELE. 

SZCZEGÓŁY 
NA ALDI.PLSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Obsługi Klienta
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz 
wsparcia zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas.
Bezpłatna infolinia: 800 118 118 lub połączenie z konsultantem: 
+48 32 35 70 300

W sklepach ALDI akceptujemy 
karty i kupony Sodexo.

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

