
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 31.05–5.06

Smaki
Hiszpanii 

ŚWIEŻEJESZ 
Szparagi białe
Opak. 500 g 
(1 kg = 19,98)

-41% 

999
1699

produkt
chłodzony

-18% 

649
799

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
wołowe
Opak. 400 g 
(1 kg = 16,23)

VILLAOLIVO
Gazpacho
Butelka 1 l

TYLKO TERAZ

1199

-30% 

639
919

TRADER JOE’S
Orzechy 
nerkowca
Opak. 150 g 
(100 g = 4,26)
solone 

-20% 

699
879

ESPAÑISIMO
Szynka 
Serrano
Opak. 100 g

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI

JUŻ OD CZWARTKU



DO-41%OWOCE
I WARZYWA

Pomidor malinowy
Cena za kg
klasa I

-40%

599
999

ŚWIEŻEJESZ 
Szparagi białeSzparagi białe
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)

-41%

999
1699

ŚWIEŻEJESZ 
Awokado Hass
Sztuka

-25%

449
599

Brzoskwinie
Cena za kg
klasa I

-41%

699
1199

produkt
chłodzony

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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smak lata
DELIKATNY
smak lata
DELIKATNY
smak lata
DELIKATNY

Młody czosnek
Sztuka

-40%

149
249

ŚWIEŻEJESZ 
Pieczarki
Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)

-30%

349
499

produkt
chłodzony

AKSAMITNY KREM Z BIAŁYCH SZPARAGÓW

SKŁADNIKI PRZYGOTOWANIE

• 2 pęczki białych szparagów
• 2 nieduże ziemniaki
• 1 mała biała cebula
• 1 łyżka masła
• 4 szklanki bulionu warzywnego
• 200 ml śmietany kremówki
• 2 kromki chleba na grzanki
• sól, pieprz biały

Szparagi obierz i umyj, odłam zdrewniałe końcówki i pokrój w mniejsze kawałki. 
Główki odłóż. Ziemniaki obierz ze skórki i pokrój w niedużą kostkę. Cebulę pokrój 
w kostkę i zeszklij na maśle. 
Do zeszklonej cebuli dodaj ziemniaki i chwilę podsmaż. Następnie dodaj szparagi 
i bulion i gotuj, aż warzywa będą bardzo miękkie. 
W tym czasie pokrój chleb w kosteczkę – na grzanki – i podpiecz go na złoto na blaszce 
w piekarniku.
Gdy warzywa zmiękną, dodaj do zupy śmietanę i zblenduj całość na gładko. 
Możesz również przetrzeć zupę przez sitko. Do kremu dodaj odłożone główki 
szparagów i zagotuj całość. Dopraw solą i białym pieprzem.
Podawaj z rumianymi grzankami. 

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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Smaki
Hiszpanii 

produkt
chłodzony

-23%

099
129

Bułka orkiszowa
Sztuka 75 g
(100 g = 1,32)
z dodatkiem siemienia lnianego, z dodatkiem siemienia lnianego, 
dyni oraz słonecznika dyni oraz słonecznika 

Ciabatta pomidorowa
Sztuka 90 g
(100 g = 1,66)
pszenna, z kostkami pomidorowymi

TYLKO TERAZ

149
WONNEMEYER
Bułki/Croissanty do wypieku
Opak. 330/340 g
(1 kg = 15,12/14,68)
do domowego wypieku; 
6 sztuk w opakowaniu

TYLKO TERAZ

499

Bułka do hamburgera 
czarna
Sztuka 80 g
(100 g = 1,24)
z sezamem i węglem aktywnym

TYLKO TERAZ

099
Hiszpański precel 
czekoladowy
Sztuka 106 g
(100 g = 2,35)
z nadzieniem czekoladowym 
i migdałami; posypany cukrem

TYLKO TERAZ

249
Hiszpańskie ciastko
Sztuka 87 g
(100 g = 2,86)
z nadzieniem czekoladowo-orzechowym; dekorowane orzechami laskowymi

TYLKO TERAZ

249

DO-23%PIECZYWO

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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-28%

999
1399

Zestaw 
grillowy 
rodzinny 
z kurczaka
Cena za kg

TYLKO TERAZ

1399Kiełbasa 
swojska 
pieczona
Cena za kg
wieprzowa; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 103 g mięsa 
wieprzowego

TYLKO TERAZ

2590

-21%

699
889

RODZINNE PRZYSMAKI
Kiełbaski pieprzowe
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
wieprzowe, wędzone, surowe; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 116 g mięsa wieprzowego

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

ORYGINALNY HISZPAŃSKI PRODUKT
COSTA BRAVA
Steki ze schabu 
wieprzowego
Opak. 500 g
(1 kg = 27,98)
z papryką lub czosnkiem; idealne na grilla

HIT

1399
-18%

649
799

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso 
mielone 
wołowe
Opak. 400 g
(1 kg = 16,23)
mięso wołowe: 100%

KRAKUS
Szynka 
konserwowa
Puszka 455 g
(1 kg = 21,96)
z galaretką

TYLKO TERAZ

399
Szynka wiejska 
wędzona
Cena za 100 g
wieprzowa, wędzona, pieczona; 
wyrób tradycyjny o niepowtarzalnym 
smaku i aromacie; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 125 g mięsa z szynki; 
produkt bezglutenowy

-25%

899
1199

WĘDLINIARNIA 
PREMIUM
Kiełbasa śląska 
z szynki
Opak. 450 g
(1 kg = 19,98)
wieprzowa; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 105 g mięsa 
wieprzowego z szynki

DO-28%MIĘSO

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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-20%

719
899

MEINE KÄSETHEKE
Ser Gouda długodojrzewająca
Opak. 300 g
(1 kg = 23,97)
ser twardy, dojrzewający cztery miesiące 
na drewnianych deskach

-25%

449
599

MILSA
Napój roślinny
Karton 1 l
do wyboru: migdałowy, 
migdałowy bez cukru 
lub kokosowy

ŁACIATE
Mleko junior
Karton 1 l 
zawartość 
tłuszczu: 3,8%

-30%

235
339

HOCHLAND
Almette mini
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
puszysty serek twarogowy; 
śmietankowy

TYLKO TERAZ

299
PIĄTNICA
Koktajl z białkiem 
serwatkowym
Opak. 250 ml
(100 ml = 1,20)
połączenie najbardziej wartościowego, 
nieprzetworzonego białka 
serwatkowego oraz owoców; 
zawartość białka: 28 g; do wyboru:
• banan-agrest-błonnik
• malina-granat-żeń-szeń
• mango-marakuja-owies

TYLKO TERAZ

299

DO-30%NABIAŁ

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

OSM PIASKI
Zsiadłe mleko
Opak. 350 g
(1 kg = 3,86)
dzięki zastosowaniu tradycyjnej receptury zachowuje 
swoje naturalne właściwości oraz konsystencję

-20%

135
169

ARLA
Apetina serek 
kremowy
Opak. 125 g
(100 g = 1,91)
do gotowania i pieczenia lub jako dodatek do pieczywa; 
w 100% z naturalnych składników; do wyboru: z dojrzewającym serem 
i pomidorami, z jalapeño, z papają i curry, z pesto i rukolą

-20%

239
299

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

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
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-22%

155
199

MLEKPOL
Chłodnik 
Opak. 380 g
(1 kg = 4,08)
warzywny

Makaron wstążki Makaron wstążki 
5-jajeczny5-jajeczny
Opak. 500 gOpak. 500 g
(1 kg = 8,98)(1 kg = 8,98)
z mąki z pszenicy durum; z mąki z pszenicy durum; 
do wyboru dwa rodzaje do wyboru dwa rodzaje 
wielkości wstążekwielkości wstążek

-25%

449
599

-20%

399
499

ŁOWICZ
Sos
Słoik 500 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: spaghetti, 
słodko-kwaśny, boloński

HELCOM
Pasta wegańska
Słoik 190 g
(100 g = 2,10)
do wyboru: ze szpinakiem i bakłażanem, 
ze słonecznika z pomidorem i curry, 
bakłażanowa z suszonymi pomidorami

TYLKO TERAZ

399
KOTLIŃSKI SPECJAŁ
Sałatka jarzynowa
Słoik 920 g
(1 kg = 8,60)
z polskich warzyw; do wyboru: tradycyjna lub 
z kukurydzą; bez substancji konserwujących; 
masa netto po odsączeniu: 580 g

TYLKO TERAZ

499

UNIFLORA
Kiełki 
liofilizowane
Opak. 
5/10/15/20/50 g
(100 g = 119,80/59,90/
39,93/29,95/11,98)
do wyboru: kiełki brokułu, 
fasoli mung, jarmużu, 
rzodkiewki lub słonecznika

TYLKO TERAZ

599

produkt
chłodzony

-20%

279
349

WONNEMEYER
Pasta kanapkowa
Opak. 150 g
(100 g = 1,86)
do wyboru:
• jajeczna ze szczypiorkiem
• jajeczna z boczkiem
• z mozzarellą i pomidorami
• z tuńczykiem

produkt
chłodzony DO-25%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. 7
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SUNVITA
Baton owocowy
Opak. 30 g
(100 g = 6,30)
bez dodatku cukru; do wyboru: owoce tropikalne-chia, 
malina-jagody goji lub cytryna-matcha

TYLKO TERAZ

189

-20%

119
149

MUCCI
Rożek pistacjowy
Opak. 120 ml
(100 ml = 0,99)
w rożku waflowym, 
z polewą kakaową 

MUCCI
Lody Sensation 
premium
Opak. 4 × 100 ml
(1 l = 14,98)
do wyboru: lody czekoladowe pokryte ciemną czekoladą, 
lody jogurtowe z sosem jagodowym pokryte białą 
czekoladą i liofilizowanymi borówkami, lody 
waniliowe pokryte białą czekoladą i migdałami

-33%

599
899

ALGIDA
Lody Twister 3ster
Opak. 5 × 70 ml
(1 l = 28,54)
o smaku mango

TYLKO TERAZ

999
NESTLÉ
Lody Pirulo Frutti
Opak. 70 ml
(100 ml = 1,99)
owocowe, z minidropsami oraz 
polewą z dodatkiem kakao

TYLKO TERAZ

139

Pastylki odświeżające
Opak. 2 × 20 g
(100 g = 19,98)
w metalowym opakowaniu; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

799

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ produkt

głęboko 
mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

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.8
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NA EKSPOZYTORZE

-20%

229
289

CONFIFRUCTA
Powidła węgierkowe
Słoik 280 g
(1 kg = 8,18)
100 g produktu wyprodukowano ze 185 g owoców

-23%

299
389

KNUSPERONE
Płatki jaglane/Płatki jaglane/
orkiszowe
Opak. 400 g
(1 kg = 7,48)
pełnoziarniste; nadają się pełnoziarniste; nadają się 
do mleka, deserów, jogurtów, do mleka, deserów, jogurtów, 
zup oraz sałatek

FERRERO
Hanuta
Opak. 2 × 22 g
(100 g = 6,80)
chrupiący wafelek z orzechowo-kakaowym nadzieniem 

TYLKO TERAZ

299

KINDER
Cards 
Opak. 77 g
(100 g = 7,13)
waflowe ciasteczka 
wypełnione 
kremem mlecznym 
i kakaowym

TYLKO TERAZ

549

GOOD FOOD
Wafle kukurydziane
Opak. 43 g
(100 g = 3,93)
o smaku pizzy lub sera

TYLKO TERAZ

169

SONKO
Wafle 
w czekoladzie
Opak. 65 g
(100 g = 4,60)

TYLKO TERAZ

299

KINDER
Bueno
Opak. 129 g
(100 g = 5,42)
wafel pokryty mleczną czekoladą 
z nadzieniem mleczno-orzechowym 

TYLKO TERAZ

699

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA 

POKARMOWEGOPOKARMOWEGO

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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-22%

229
295

CYMES
Sok owocowy
Butelka 250 ml
(100 ml = 0,92)
do wyboru 
różne rodzaje

-20%

1999
2499

JACOBS
Krönung/Crema/
Espresso
Opak. 500 g
(1 kg = 39,98)
kawa ziarnista

-20%

239
299

SO!CZYSTE
Nektar 
z czarnej 
porzeczki
Butelka 1 l
zawartość owoców: 
minimum 25%; 
źródło witaminy C

-33%

999
1499

MARKUS
Mild
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
kawa mielona; 
100% arabika

-15%

319
379

HERBAPOL
Syrop
Butelka 420 ml
(1 l =7,60)
o smaku 
malinowym

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

ŻYWIEC ZDRÓJ
Mocny gaz 
z nutą
Butelka 1,5 l
(1 l = 1,66)
do wyboru:
• marakuja-

-limonka
• cytryna-mięta
• grejpfrut-

-pomarańcza

TYLKO TERAZ

249

produkt
chłodzony

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.10
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-26%

699
949

COSTA BRAVA
Burger wieprzowy
Opak. 360 g
(1 kg = 27,75)
z cebulą; doskonały nie tylko na grilla

TYLKO TERAZ

999
Kiełbasa 
chorizo
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)

TYLKO TERAZ

599

Słonina 
hiszpańska
Cena za kg
solona, wędzona

TYLKO TERAZ

1890

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

LA TABLA DI ALDI
Fuet
Opak. 170 g
(100 g = 4,11)
wyrabiana ręcznie kiełbasa 
wieprzowa w naturalnym flaczku wieprzowa w naturalnym flaczku 
z jelita cienkiego; charakteryzuje z jelita cienkiego; charakteryzuje 
się długim, wąskim kształtem, 
chropowatą powierzchnią oraz 
słodkim, lekko pieprzowym 
smakiem

-20%

699
879

ESPAÑISIMO
Szynka Serrano
Opak. 100 g
wieprzowa, dojrzewająca; w cienkich, 
delikatnych plastrach

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

ORYGINALNY 
HISZPAŃSKI 

PRODUKT

HEURA 
Kurczak wegański 
Opak. 160 g
(100 g = 7,49)
śródziemnomorski

TYLKO TERAZ

1199

ORYGINALNY 
HISZPAŃSKI PRODUKT 

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Smaki
Hiszpanii 

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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Ser 
Manchego
Opak. 150 g
(100 g = 5,99)
ser hiszpański 
o wyrazistym smaku 
w 100% z mleka 
owczego, dojrzewający 
3 miesiące; w kawałku

TYLKO TERAZ

899
ALDI
Hiszpańskie sardele 
w zalewie
Opak. 140 g
(100 g = 9,99)
z olejem słonecznikowym, oliwą 
z oliwek i octem winnym 

TYLKO TERAZ

1399

ESPAÑISIMO
Filety z tuńczyka 
w oliwie z oliwek
Słoik 250 g
(100 g = 7,20)
zawartość ryby: 76% 

TYLKO TERAZ

1799
COSTA BRAVA
Krokieciki 
hiszpańskie
Opak. 162 g
(100 g = 5,55)
do wyboru: z serem 
Gorgonzola, szynką 
lub kurczakiem

TYLKO TERAZ

899

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

949
1199

TAPAS DE QUESO
Deska serów 
hiszpańskich
Opak. 180 g
(100 g = 5,27)
zestaw serów hiszpańskich 
z mleka: krowiego, owczego 
i koziego; w plastrach

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

*

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

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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Langustynki
Opak. 400 g
(1 kg = 74,98)
całe

TYLKO TERAZ

2999
Mieszanka 
na paellę
Opak. 400 g
(1 kg = 49,98)
mieszanka owoców morza

TYLKO TERAZ

1999

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

Mieszanka owoców morza
Opak. 150 g
(100 g = 13,33)
gotowane; w zestawie kałamarnica, 
mięso małż oraz krewetki

TYLKO TERAZ

1999 -25%

2599
3499

GOLDEN SEAFOODGOLDEN SEAFOOD
Krewetki vannamei
Opak. 450 g
(1 kg = 57,76)
do wyboru: blanszowane lub surowe

LA FINESSELA FINESSE
Paella Paella 
Opak. 750 gOpak. 750 g
(1 kg = 14,65)(1 kg = 14,65)
danie z ryżem w stylu danie z ryżem w stylu 
hiszpańskim; z delikatną hiszpańskim; z delikatną 
piersią z kurczaka, piersią z kurczaka, 
pikantnym sosem, mintajem, pikantnym sosem, mintajem, 
owocami morza i warzywamiowocami morza i warzywami

-21%

1099
1399

produkt
chłodzony produkt

głęboko 
mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

Smaki
Hiszpanii 

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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-12%

699
799

LA COCINA DE ALDI
Guacamole 
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
95% awokado

TESOROS DEL SUR
Sos aioli/mojo
Słoik 250 ml
(100 ml = 2,20)
do wyboru: aioli klasyczny, aioli z ziołami, mojo z papryką, mojo z ziołami

TYLKO TERAZ

549

Tortilla hiszpańska
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
z ziemniaków i jajek; do wyboru: 
naturalna lub z cebulą

TYLKO TERAZ

799
VILLAOLIVO
Gazpacho
Butelka 1 l
do wyboru: klasyczne lub zielone

TYLKO TERAZ

1199

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

EL HORNO
Hiszpańska 
bruschetta
Opak. 160 g
(100 g = 2,18)
do wyboru: z czosnkiem lub 
z pomidorami

TYLKO TERAZ

349

DO-12%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.14
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ESPAÑISIMO
Hiszpańskie 
oliwki nadziewane
Puszka 200 g
(100 g = 2,93)
do wyboru różne rodzaje: z pastą 
z papryki chili, z pastą z tuńczyka, z pastą 
z sardeli; masa netto po odsączeniu: 85 g 

TYLKO TERAZ

249

TESOROS DEL SUR 
Czarne oliwki 
Manzanilla
Puszka 212 g
(100 g = 2,93)
bez pestek, w oliwie z oliwek; masa netto po odsączeniu: 85 g 

TYLKO TERAZ

249

TESOROS DEL SUR
Hiszpańskie 
zielone oliwki 
Słoik 350 g
(100 g = 2,25)
nadziewane pastą 
paprykową; masa netto 
po odsączeniu: 200 g

TYLKO TERAZ

449

ESPAÑISIMO
Czosnek 
konserwowy
Słoik 270 g
(100 g = 3,33)
do wyboru: w oleju z ziołami, 
w oleju z chili, marynowany; 
masa netto po odsączeniu: 180 g

TYLKO TERAZ

599

TESOROS DEL SUR
Karczoch serca
Puszka 390 g
(100 g = 3,33)
w zalewie; masa netto 
po odsączeniu: 240 g 

TYLKO TERAZ

799
TESOROS DEL SUR
Hiszpańska 
oliwa z oliwek 
Butelka 750 ml
(1 l = 26,53)

TYLKO TERAZ

1999

!QUÉ RICO!
Smażone pomidory 
w oliwie z oliwek
Słoik 300 g
(1 kg = 16,63)
z czosnkiem

TYLKO TERAZ

499

Smaki
Hiszpanii 

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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TESOROS DEL SUR
Hiszpańskie 
biszkopty
Opak. 330/370 g
(1 kg = 18,15/16,19)
do wyboru: naturalne lub 
w polewie kakaowej

TYLKO TERAZ

599

TESOROS DEL SUR
Hiszpańskie brioszki
Opak. 220 g
(100 g = 2,72)
słodkie bułeczki

TYLKO TERAZ

599

TESOROS DEL SUR
Hiszpańskie kruche 
ciastka
Opak. 325 g
(1 kg = 27,66)
z migdałami

TYLKO TERAZ

899

EL HORNO
Biszkopty 
walenckie
Opak. 350 g
(1 kg = 11,40)
mini biszkopty oblane 
polewą cukrową

TYLKO TERAZ

399

CAFÉS GUILIS
Mezcla Especial
Opak. 1 kg
kawa ziarnista, palona w Madrycie; 
80% kawa palona naturalnie, 
20% Torrefacto – kawa palona 
z dodatkiem cukru

TYLKO TERAZ

2499

CAFÉS GUILIS
Classic Blend
Opak. 250 g
(100 g = 3,20)
kawa mielona, palona w Madrycie; kawa mielona, palona w Madrycie; 
doskonale zbalansowana dzięki doskonale zbalansowana dzięki 
tradycyjnemu, hiszpańskiemu paleniutradycyjnemu, hiszpańskiemu paleniu

TYLKO TERAZ

799

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
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HUZARHUZAR
Miód Miód 
hiszpańskihiszpański
Słoik 400 gSłoik 400 g
(1 kg = 49,98)(1 kg = 49,98)
do wyboru: wrzosowy, do wyboru: wrzosowy, 
rozmarynowy, migdałowyrozmarynowy, migdałowy

TYLKO TERAZ

1999

NESTLÉ
Praliny 
Caja Roja
Opak. 100 gOpak. 100 g
pralinki czekoladowe

TYLKO TERAZ

1999
NESTLÉ
Czekolada Extrafino Tres
Sztuka 120 g
(100 g = 7,49)
połączenie białej, czarnej i mlecznej czekolady

TYLKO TERAZ

899

NESTLÉ
Czekolada Extrafino 
con Almendras
Sztuka 123 g
(100 g = 7,31)
mleczna z dodatkiem migdałów

TYLKO TERAZ

899

NESTLÉ
Batonik Extrafino
Opak. 20 g
(100 g = 13,95)
mleczna czekoladka

TYLKO TERAZ

279

NESTLÉ
Czekolada Extrafino Negro
Sztuka 270 g
(1 kg = 62,93)
delikatna, gorzka 

TYLKO TERAZ

1699

Smaki
Hiszpanii 

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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COFRUTOS
Sok pomarańczowy 
z miąższem 
Karton 1 l
wyciskany z hiszpańskich 
pomarańczy

TYLKO TERAZ

799

Hiszpańske chipsy 
Sabor Jamón
Opak. 180 g
(100 g = 2,22)
o smaku szynki

TYLKO TERAZ

399

LAY’S 
Stax Original
Opak. 170 g
(100 g = 5,29)
przekąska z ziemniaków; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

899

Napój Vichy Catalan 
Fruit Limon
Butelka 0,5 l
(1 l = 7,98)
cytrynowy, gazowany, z sokiem 
cytrynowym, bez dodatku cukru

TYLKO TERAZ

399

Piwo Estrella 
Galicia*

Butelka 0,33 l
(1 l = 12,09)
typu pilsner, klarowne, 
jasnozłociste piwo 
o zbalansowanej słodyczy 
i goryczkowym finiszu
kraj pochodzenia: 
Hiszpania
alk. 5,5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

Piwo San Miguel*

Butelka 1 l
piwo typu lager o lekkim 
aromacie owocowym
kraj pochodzenia: 
Hiszpania
alk. 5,4% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

399

TYLKO TERAZ

999

Piwo Mahou*

Butelka 0,33 l
(1 l = 13,61)
jasny lager o orzeźwiającym 
smaku, ze średnio wysoką 
goryczką wyczuwalną 
na finiszu
kraj pochodzenia: Hiszpania
alk. 5,5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

Piwo Estrella Damm* 

Butelka 0,33 l
(1 l = 12,09)
piwo dolnej fermentacji o słodowym 
zapachu, z lekkim aromatem 
cytrusowo-jabłkowym
kraj pochodzenia: Hiszpania
alk. 4,6% obj. 
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

449

TYLKO TERAZ

399

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

NFC NIE 
Z KONCENTRATU

Smaki
Hiszpanii 

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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STREFA MALUSZKA

BEBILON
Mleko 
następne 2/3
Opak. 1,1 kg
(1 kg = 44,54)
do wyboru:
• 2 – po 6. miesiącu
• 3 – po 1. roku

-28%

4899
6899

-25%

299
399

HIPP
BIO Wafelki 
ryżowe
Opak. 30 g
(100 g = 9,97)
dla niemowląt po 7. miesiącu 
życia i małych dzieci; 
do wyboru różne rodzaje 

BOBOVITA
Danie gotowe
Słoik 125 g
(100 g = 2,07)
po 4. miesiącu życia; 
do wyboru różne rodzaje

-23%

259
339

BEBILON
Mleko 
modyfikowane 4/5
Opak. 1,1 kg
(1 kg = 44,54)
mleko modyfikowane po 1. roku życia; wzbogacone w witaminy i składniki mineralne

-28%

4899
6899

BOBOVITA
Kaszka mleczno-ryżowa
Opak. 230 g
(100 g = 2,17)
bezglutenowa; na mleku modyfikowanym; 
do wyboru: banan, malina, wanilia, 
truskawka

-28%

499
699

HIPP
BIO Mus dla dzieci
Opak. 120 g
(100 g = 2,99)
mus z owoców i soków po 1. roku życia; 
do wyboru różne rodzaje 

-20%

359
449

DO-28%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. 19
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STREFA PUPILA

NA EKSPOZYTORZE

TISSI
Ręcznik uniwersalny XXL
Rolka 100 m
100% celuloza

TYLKO TERAZ

599

-24%

165
229

FOLIA
Woreczki śniadaniowe
Opak. 120 szt.
(1 szt. = 0,01)
do zawiązywania; nie zmieniają smaku 
ani zapachu potraw; nie przepuszczają 
wody ani tłuszczu

-20%

399
499

WWUFF
Przekąski dla psa
Opak. 200/210 g
(100 g = 2,00/1,90)
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)

TOPIC
Karma mokra dla kota
Puszka 205 g
(100 g = 0,82)
pełnoporcjowa; z witaminami A, D3 i E; z kwasami pełnoporcjowa; z witaminami A, D3 i E; z kwasami 
tłuszczowymi omega-3 i omega-6; do wyboru:tłuszczowymi omega-3 i omega-6; do wyboru:
• z kurczakiem i kaczką
• z wołowiną i kurczakiem
• z wołowiną, indykiem i kurczakiem

-26%

169
229

-25%

449
599

FOLIA
Worki na śmieci 
z taśmą 60 l
Opak. 15 szt.
(1 szt. = 0,30)

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

VELVET
Nawilżany 
papier toaletowy
Opak. 42 szt.
(1 szt. = 0,12)
łagodny dla skóry; zawiera ekstrakty 
z rumianku i aloesu; w praktycznym, 
zamykanym opakowaniu

TYLKO TERAZ

499
PUTZMEISTER
Rękawice gumowe
Opak. 2 pary
z naturalnego lateksu; przyjazne dla skóry 
flokowanie; do wyboru różne kolory i rozmiary
Rozmiary: S, M, L
Nie wszystkie kolory są dostępne w każdym 
rozmiarze

499

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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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

TISSI
Ręcznik uniwersalny XXL
Rolka 100 m
100% celuloza

ALIO
Koncentrat 
do mycia naczyńdo mycia naczyń
Butelka 500 mlButelka 500 ml
(1 l = 6,78)
bardzo wydajny; 
do wyboru: 
cytrynowy 
lub klasyczny

-15%

339
399

CHLAPU CHLAP
Kredki do twarzy/kąpieli
Opak. 4/5 szt.
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

699 DOVE
Mydło w płynie
Zestaw 500 + 250 ml
(1 l = 14,65)
delikatnie myje i pielęgnuje; w zestawie 
opakowanie uzupełniające; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1099

DOVE
Dezodorant 
w sprayu 
dla kobiet/
mężczyzn
Opak. 200 ml
(100 ml = 4,75)
zapewnia skuteczną 
ochronę przed poceniem, 
nawet do 48 godzin; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

949
DOVE
Dezodorant 
roll-on 
dla kobiet/
mężczyzn
Opak. 40/50 ml
(100 ml = 22,48/17,98)
zapewnia niezwykłą miękkość 
i gładkość skóry pod pachami; 
zapewnia ochronę przed potem, 
chroni przed podrażnieniami; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899

FIKU MIKU 
Kiślowa/Żelkowa 
zabawa
Opak. 50/100 g
(100 g = 17,98/8,99)
zapewnia niesamowitą zabawę 
w trakcie kąpieli; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899

DOVE
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
Zestaw 400 + 250 ml
(1 l = 23,06)
pozostawia skórę odświeżoną; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1499

DOVE
Żel 
pod prysznic
Opak. 750 ml
(1 l = 18,65)
sprawia, że skóra 
po umyciu jest 
bardziej miękka 
i gładka; 
do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1399

ON LINE
Żel do mycia 
dla dzieci Le Petit
Opak. 350 ml
(1 l = 17,11)
dla dzieci powyżej 1. roku życia; 
94% składników pochodzenia 
naturalnego; nie podrażnia oczu; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

599

DO-15%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. 21
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Krewetki gotowane
Opak. 250 g
(100 g = 7,00)
w skorupie; bez głowy

TYLKO TERAZ

1749BBQ
Mięso Mięso 
z uda kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
w marynacie po polsku; na grilla

Twaróg wędzony
Opak. 275 g
(1 kg = 14,51)
solankowy 

-25%

599
799

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

329
Dorada patroszona
Cena za 100 g
cała, świeża; idealna na grilla lub 
do piekarnika 

NOWA NOWA 
MARKAMARKA

Arbuz żółty
Cena za kg

TYLKO TERAZ

499
ŚWIEŻEJESZ 
Sałata 
lodowa
Sztuka
klasa I

TYLKO TERAZ

349
Ziemniaki 
ugotowane
Opak. 400 g
(1 kg = 8,73)

-40%

299
499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-20%

399
499

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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KING’S CROWN
Fasolka 
szparagowa
Słoik 660 g
(1 kg = 13,86)
młoda, żółta, pocięta na kawałki, 
w słonej zalewie; masa netto 
po odsączeniu: 360 g

TYLKO TERAZ

499

LA FINESSE
Gulasz wołowy
Puszka 400 g
(1 kg = 24,98)
do wyboru: gulasz wołowy, gulasz wołowy z pieczarkami, gulasz wołowy z papryką

TYLKO TERAZ

999

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-24%

249
329

SPICHLERZ RUSIECKI
Smalec z mięsem
Słoik 200 g
(100 g = 1,25)
do wyboru: z mięskiem i skwarkami, z boczkiem i cebulką, z mięskiem i jabłkiem

-21%

299
379

BALTA MARE
Filety śledziowe w oleju
Puszka 170 g
(100 g = 1,76)
zawartość ryby: 70%

*

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

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

 bez dodatku aromatów

-25%

449
599

TAKIE PROSTE
Lunchbox
Opak. 
200/210/220 g
Opak. 
200/210/220 g
Opak. 

(100 g = 2,25/2,14/2,04)
do wyboru: z kurczakiem, 
grecki lub włoski

KING’S CROWN
Ogórki konserwowe, 
plastry
Słoik 530 g
(1 kg = 12,03)
słodko-kwaśne; bez skórki; masa netto 
po odsączeniu: 290 g

-22%

349
449

produkt
chłodzony

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



-20%

349
439

FEURICH
Sticksy ziemniaczane
Opak. 125 g
(100 g = 2,79)
do wyboru: paprykowe, solone 
lub śmietanowo-cebulowe

LIPTON
Herbatka
Opak. 20 × 1,3/1,6/2 g
(1 szt. = 0,20)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399

-18%

089
109

Lubisie czekoladowe
Opak. 30 g
(100 g = 2,97)
pyszne i pożywne ciasteczka biszkoptowe; 
nie zawierają substancji konserwujących i barwników

HARIBO HARIBO 
Żelki
Opak. 200 g
(100 g = 1,75)
do wyboru: Happy Cola 
lub Cola kwaśna

-30%

349
499

-20%

135
169

PERFETTO
Biszkopty z galaretką 
Opak. 150 g
(100 g = 0,90) 
do wyboru o smaku: pomarańczowym lub wiśniowym

-30%

639
919

TRADER JOE’S
Orzechy nerkowca
Opak. 150 g
(100 g = 4,26)
solone 

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

319
399

CHÂTEAU
Czekolada orzechowa
Opak. 100 g
czekolada mleczna; z całymi orzechami; 
zawartość orzechów laskowych: 27%

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.24

JUŻ OD PIĄTKU

PT.–SOB. 4–5.06



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

NA EKSPOZYTORZE

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

PERFETTO
Biszkopty z galaretką 
Opak. 150 g
(100 g = 0,90) 
do wyboru o smaku: pomarańczowym lub wiśniowym

Piwo Buh*
Butelka 0,5 l
(1 l = 17,98)
jasne piwo, górnej 
fermentacji 
z dodatkiem suszu 
konopnego
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

Piwo 
Tenczynek 
Marakuja*
Butelka 0,5 l
(1 l = 11,98)
piwo typu lager 
o smaku marakui, 
pasteryzowane, 
niefiltrowane
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5,5% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

899
TYLKO TERAZ

599

SIDOLUX
Płyn do szyb
Opak. 500 ml
(1 l = 10,98)
do wyboru: 
cytrynowy lub kwiatowy

TYLKO TERAZ

549

Piwo Łomża*
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,98)
do wyboru:
• Piwo Łomża Pils 
• Piwo Łomża 

niepasteryzowane 
• Piwo Łomża 0%
kraj pochodzenia: Polska
alk. 0–6% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

249

SIDOLUX 
Płyn do mycia 
paneli i drewna
Opak. 750 ml
(1 l = 9,32)
specjalistyczny środek do mycia 
i pielęgnacji paneli podłogowych, 
parkietów oraz podłóg 
drewnianych

TYLKO TERAZ

699

SIDOLUX 
Uniwersalny płyn 
do mycia podłóg
Opak. 1 l
do wyboru: konwalia 
lub cytryna

TYLKO TERAZ

479

ROKO
Lemoniada owocowa
Butelka 1,25 l
(1 l = 1,99)
napój gazowany; 
do wyboru: 
cytryna limonka
lub cytryna 
aronia mięta

TYLKO TERAZ

249
CECHINI MUSZYNA
Woda mineralna 
wysokozmineralizowana
Butelka 2 l
(1 l = 0,85)
średnionasycona

TYLKO TERAZ

169

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

179
229

OSHEE
Napój izotoniczny
Butelka 750 ml
(1 l = 2,39)
zwiększa wchłanianie wody podczas 
ćwiczeń fizycznych; do wyboru różne 
rodzaje

ZAWIERA 
20% SOKU 

ZAWIERA 
MAGNEZ 
I WAPŃ

Piwo Okocim 
Mocne* 
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,78)
esencjonalne piwo 
o wyrazistym i zdecydowanym 
smaku oraz bogatym aromacie
kraj pochodzenia: Polska
alk. 7% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

-20%

239
299

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. 25



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



