
SŁOWIAŃSKI
        tydzień

OD PONIEDZIAŁKU 14.06
Raz ALDI, zawsze ALDI

Kiełbasa 
śląska premium
Opak. 380 g
(1 kg = 14,45)

-31%

549
799

TYLKO TERAZ

1299
DZIKI TROP
Gulasz z sarny 
Opak. 300 g
(1 kg = 43,30)

-46%

799
1499

str. 27 str. 22 str. 33

OD ŚRODY 16.06 OD CZWARTKU 17.06 OD SOBOTY 19.06

TYLKO TERAZ

2999
Ser Liliputas
Opak. 500 g
(1 kg = 59,98)

MIĘSNE SPECJAŁY
Schab 
wieprzowy
Cena za kg

TYLKO TERAZ

999
PLAYLAND
Huśtawka 
typu bocianie 
gniazdo
Sztuka

HIT

9900

TYLKO TERAZ

119
KINGA PIENIŃSKA
Woda mineralna 
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)

UP2FASHION
Sukienka damska 
z bawełną BIO
Sztuka

HIT

2999

Nektarynki
Cena za kg
klasa I

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



DO-46%OWOCE
I WARZYWA

-42%

399
699

-46%

799
1499

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory daktylowe 
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
klasa I

Nektarynki
Cena za kg
klasa I

-30%

339
485

Ananas
Cena za kg

-28%

249
349

Ogórek
Sztuka

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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-20%

399
499

Młoda 
kapusta biała
Sztuka

NADZIANE
smakiem!

GOŁĄBKI Z MŁODEJ KAPUSTY

SKŁADNIKI

• główka młodej kapusty
• 100 g kaszy pęczak
• 500 g mięsa mielonego, np. z indyka
• 1 l bulionu 
• 1 duża cebula
• olej do smażenia 
• koperek 
• sól, pieprz

PRZEPIS

Ugotuj pęczak i przestaw do ostudzenia. 
W tym czasie pokrój cebulę w drobną kostkę 
i podsmaż na złoto na oleju. 
Posiekaj drobno koperek.

W dużej misce wymieszaj pęczak, cebulę, 
mięso mielone i koperek na zwartą masę. 
Dopraw solą i pieprzem.

Z kapusty wytnij głąb, sparz liście i usuń 
ewentualne zgrubienia. Na każdy liść 
nałóż porcję farszu i zawijaj gołąbki – 
do wyczerpania farszu.

Garnek wyłóż liśćmi kapusty i ułóż na nich 
gołąbki. Zalej gorącym bulionem (możesz 
go zastąpić gorącą posoloną wodą) i gotuj 
pod przykryciem na małym ogniu. 
Po ok. 20–30 min gołąbki będą gotowe.

Podawaj z ulubionym sosem, 
np. pomidorowym lub pieczarkowym. 

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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DO-26%MIĘSO

-22%

1390
1790

MIĘSNE SPECJAŁY
Zestaw rosołowy
Cena za kg
wołowy ze szpondrem

-26%

549
749

BBQ
Polędwiczki 
z kurczaka 
w marynacie
Opak. 300 g
(1 kg = 18,30)
o smaku czosnkowo-
-cytrynowym-cytrynowym

TYLKO TERAZ

1399
Kurczak 
Zagrodowy 
faszerowany
Cena za kg
z jabłkiem i żurawiną

TYLKO TERAZ

1299
DZIKI TROP
Gulasz z sarny 
Opak. 300 g
(1 kg = 43,30)
mięso z dziczyzny z polskich lasów; 
wolne od antybiotyków; nie z hodowli 

TYLKO TERAZ

1999
DZIKI TROP
Szynka z dzika
Opak. 500 g
(1 kg = 39,98)
mięso z dziczyzny z polskich lasów; 
wolne od antybiotyków; nie z hodowli 

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

NOWA 
MARKA

TYLKO TERAZ

1199
MORLINY
Kęski piwne
Cena za kg
udo kurczęce wędzone, 
parzone

SŁOWIAŃSKI
        tydzień

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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Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

TYLKO TERAZ

799
MIĘSNE SPECJAŁY
Kiełbasa biała surowa
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
wyrabiana z mięsa wieprzowego najwyższej jakości i według tradycyjnej receptury

DO-31%WĘDLINY

-31%

549
799

Kiełbasa śląska 
premium
Opak. 380 g
(1 kg = 14,45)
mięso wieprzowe: 96%

SOKOŁÓW
Kindziuk
Opak. 100 g
plastry; kiełbasa wieprzowa 
surowa, wędzona, suszona, 
dojrzewająca; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 160 g 
mięsa wieprzowego

-27%

399
549

TYLKO TERAZ

799
Salami z czosnkiem
Opak. 90 g
(100 g = 8,88)
wieprzowe, dojrzewające; plastry

TYLKO TERAZ

1099
Kiełbasa szynkowa
Opak. 350 g
(1 kg = 31,40)
wieprzowa; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 110 g mięsa wieprzowego; produkt regionalny

TYLKO TERAZ

399
MORLINY
Berlinki 
z serem
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
wieprzowe

-25%

599
799

WĘDLINIARNIA
Kiełbaski 
białe 
z szynki
Opak. 270 g
(1 kg = 22,19)
wieprzowe; 95% mięsa z szynki 

-23%

329
429

WĘDLINIARNIA 
PREMIUM
Polędwica 
sopocka
Opak. 100 g
w plastrach; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 105 g schabu wieprzowego

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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  RYBY Z ALDI

DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-24%

185
245

D’ANTELLI
Ser Mozzarella
Opak. 125 g
(100 g = 1,48)
do wyboru: classico lub light

NOWA 
MARKA

-20%

199
249

MILSANI
Napój mleczny
Butelka 500 ml
(1 l = 3,98)
do wyboru smaki: bananowy, czekoladowy, 
truskawkowy lub waniliowy

-22%

699
899

BBQ
Ser grillowy
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 3,50)
kremowy ser miękki na grilla 
lub do przyrządzenia 
na patelni; do wyboru: 
naturalny, z ziołami 
lub z chili

-20%

799
999

ROOKHUS
Łosoś 
norweski 
w plastrach
Opak. 100 g
wędzony; solony na sucho

TYLKO TERAZ

299
Szprot 
wędzony
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
bałtycki; wędzony 
na gorąco

TYLKO TERAZ

469
ABRAMCZYK
Łosoś 
pacyficzny, filet
Cena za 100 g
ze skórą; ryba dziko żyjąca

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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  RYBY Z ALDI

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

185
245

NOWA 
MARKA

199
249

MILSANI
Napój mleczny
Butelka 500 ml
(1 l = 3,98)
do wyboru smaki: bananowy, czekoladowy, 
truskawkowy lub waniliowy

699
899

BBQ
Ser grillowy
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 3,50)
kremowy ser miękki na grilla 
lub do przyrządzenia 
na patelni; do wyboru: 
naturalny, z ziołami 
lub z chili

799
999

ROOKHUS
Łosoś 
norweski 
w plastrach
Opak. 100 g
wędzony; solony na sucho

TYLKO TERAZ

299
Szprot 
wędzony
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
bałtycki; wędzony 
na gorąco

TYLKO TERAZ

469
ABRAMCZYK
Łosoś 
pacyficzny, filet
Cena za 100 g
ze skórą; ryba dziko żyjąca

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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  RYBY Z ALDI

MLECZNA RZEKA
PEŁNA ŚWIEŻOŚCI!PEŁNA ŚWIEŻOŚCI!PEŁNA ŚWIEŻOŚCI!

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-14%

145
169

MLECZNA RZEKA
Serek wiejski 
Opak. 200 g
(100 g = 0,73)
ser twarogowy ziarnisty

-23%

229
299

MLECZNA RZEKA
Twaróg tłusty
Opak. 250 g
(100 g = 0,92)
zawartość tłuszczu: 8%

-14%

119
139

MLECZNA RZEKA 
Jogurt naturalny 
Opak. 400 g
(1 kg = 2,98)
zawartość tłuszczu: 2%

MLECZNA RZEKA 
Mleko
Butelka 1 l
pasteryzowane; zawartość 
tłuszczu: 3,2%

229

MLECZNA RZEKA
Masło osełka
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
zawartość tłuszczu: 82%

699

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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DO-23%PIECZYWO

-23%

045
059

Bułka grahamka
Sztuka 70 g
(100 g = 0,64)
45% mąki pszennej graham

-23%

229
299

Chleb 
staropolski staropolski 
Sztuka 400 gSztuka 400 g
(1 kg = 5,73)
 pszenno-żytni 
z chrupiącą skórką

TYLKO TERAZ

139
Węgierska sztanga z serem
Sztuka 90 g
(100 g = 1,54)
ciastko drożdżowe z masą twarogową

TYLKO TERAZ

129
Węgierski pogacz z serem
Sztuka 85 g
(100 g = 1,52)
bułeczka z ciasta drożdżowego 
z dodatkiem masy serowej

TYLKO TERAZ

249
Czeski rohlik 
Sztuka 110 g
(100 g = 2,26)
rogalik z nadzieniem 
nugatowym (12%) i kremem 
o smaku waniliowym (15%)

TYLKO TERAZ

129
Półbagietka wiejska
Sztuka 125 g
(100 g = 1,03)
pszenna

SŁOWIAŃSKI
        tydzień

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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Sunbites 
Opak. 100 g
krakersy wielozbożowe; do wyboru: o smaku 
papryki z ziołami lub wiosennych warzyw

TYLKO TERAZ

249

-20%

439
549

GOLDÄHREN
Bułeczki mleczne
Opak. 400 g
(1 kg = 10,98)
10 sztuk w opakowaniu

Węgierska sztanga z serem
Sztuka 90 g
(100 g = 1,54)
ciastko drożdżowe z masą twarogową

TYLKO TERAZ

499
DAN CAKE
Maxi hot dog 
Opak. 320 g
(1 kg = 15,59)
pszenne

TYLKO TERAZ

999
ŁYSOŃ
Granola
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)
z pyłkiem pszczelim, propolisem i miodem; 
do wyboru: owocowa lub orzechowa

-22%

139
179

TRADER JOE’STRADER JOE’S
SłonecznikSłonecznik
Opak. 140 gOpak. 140 g
(100 g = 0,99)
do wyboru: niesolony do wyboru: niesolony 
lub solony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

899
Deser owocowy
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
dodatek do ciast, lodów 
i deserów; do wyboru: 
wiśniowy lub wieloowocowy

TYLKO TERAZ

499
7 DAYS
Mini rogaliki
Opak. 185 g
(100 g = 2,70)
do wyboru z nadzieniem kakaowym lub waniliowym 

DO-22%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

399
499

Pierogi z serem 
i truskawkami/
serem i jagodami 
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)

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. 9
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DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1299
Antipasti
Opak. 390 g
(1 kg = 33,31)
zielone papryczki peperoni, drylowane oliwki i suszone pomidory 
z kostkami sera typu śródziemnomorskiego

-14%

599
699

-21%

425
539

OCEAN STEAMER
Filet z tuńczyka w oleju
Puszka 195 g
(100 g = 3,04)
w oleju słonecznikowym; masa netto po odsączeniu: 140 g

MAMA MANCINI
Lasagne
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
do wyboru: bolognese lub verde

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

899
DEVINA
Ser sałatkowy 
w oleju
Słoik 375 g
(1 kg = 23,97)
ser sałatkowy z mleka krowiego 
w oleju z oliwkami, z chili 
lub z ziołami; w kostkach

TYLKO TERAZ

119
DEGA
Paprykarz szczeciński
Opak. 135 g
(100 g = 0,88)

-28%

099
139

DAWTONA
Sok pomidorowy/
z buraków z jabłkiem 
Butelka 330 ml
(1 l = 3,00)
do wyboru: pomidorowy, pomidorowy 
pikantny, wielowarzywny lub sok owocowo-pikantny, wielowarzywny lub sok owocowo-
-warzywny: z buraków ćwikłowych (87%), 
pikantny, wielowarzywny lub sok owocowo-
-warzywny: z buraków ćwikłowych (87%), 
pikantny, wielowarzywny lub sok owocowo-

jabłek (10%), selera naciowego, cytryn, imbiru, czosnkujabłek (10%), selera naciowego, cytryn, imbiru, czosnku
-warzywny: z buraków ćwikłowych (87%), 
jabłek (10%), selera naciowego, cytryn, imbiru, czosnku
-warzywny: z buraków ćwikłowych (87%), 

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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DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

549
699

DELIKATO
Ketchup/Majonez 
z przyprawami
Opak. 875 ml
(1 l = 6,27)
do wyboru:
• ketchup z przyprawą 

curry – łagodny
• ketchup z przyprawą 

curry – pikantny
• sos majonezowy 

z przyprawami

-20%

319
399

Kluski 4-jajeczne
Opak. 500 g
(1 kg = 6,38)
oryginalne niemieckie 
Eierspaetzle; produkowane 
ze świeżych jaj kurzych 
z chowu ściółkowego; 
z mąki z pszenicy durum

TYLKO TERAZ

899
LA FINESSE
Danie gotowe
Puszka 800 g
(1 kg = 11,24)
do wyboru: z kiełbasą 
i ziemniakami, zupa serowa 
z wieprzowiną, zupa z kiszoną 
kapustą i wieprzowiną

TYLKO TERAZ

399
DAWTONA
Korniszony z papryką habanero
Słoik 520 g
(1 kg = 14,78)
marynowane małe ogórki z dodatkiem papryki; 
masa netto po odsączeniu: 270 g

TYLKO TERAZ

689
Kiszka 
ziemniaczana
Opak. 500 g
(1 kg = 13,78)
z boczkiem

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-20%

399
499

WONNEMEYER
Tzatziki
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
sos na bazie jogurtu z ogórkiem

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

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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NA EKSPOZYTORZE

produkt
głęboko 

mrożony

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

-23%

129
169

MUCCI
Mleczna 
kanapka
Opak. 150 ml
(100 ml = 0,86)
zawartość śmietanki: 55% 

-20%

119
149

MUCCI
Rożek panna cotta 
Opak. 120 ml
(100 ml = 0,99)
lody panna cotta z sorbetem z czarnej 
porzeczki w rożku waflowym, z sosem 
malinowym i polewą kakaową

TYLKO TERAZ

699
SWEET LAND
Żelki
Opak. 210/290 g
(100 g = 3,33/1 kg = 24,10)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

499
POMORZANKA
Galaretka Makarena
Opak. 140 g
(100 g = 3,56)
galaretka o smaku pomarańczowym 
w czekoladzie 

TYLKO TERAZ

449
ETI
Mini babeczki 
Opak. 180 g
(100 g = 2,49)
mini babeczki czekoladowe brownie 
z nadzieniem czekoladowym 

TYLKO TERAZ

549
Mentos
Opak. 113/114 g
(100 g = 4,86/4,82)
do wyboru: Fruit, Mint, 
Rainbow 

TYLKO TERAZ

189
Mentos mix
Opak. 38 g
(100 g = 4,97)
do wyboru: Rainbow 
lub Strong Mint

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.12
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NA EKSPOZYTORZE

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

499
SCHWEPPES
Napój gazowany
Butelka 1,35 l
(1 l = 3,70)
do wyboru: Mojito, Lemon, 
Orange lub Russchian

TYLKO TERAZ

299
JURAJSKA 
Lemoniada
Butelka 1,25 l
(1 l = 2,39) 
do wyboru: cytryna-limonka 
lub cytryna-arbuz

-16%

499
599

Piwo Paulaner*
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
naturalnie mętne; charakteryzuje się 
jasną barwą, korzennym zapachem 
z nutą goździków, miodu i bananów
kraj pochodzenia: Niemcy
alk. 5,5% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

Lemoniada
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
cytrynowo-jabłkowa-21%

579
739

Pepsi
Butelka 2 l
(1 l = 2,90)
napój gazowany 
o orzeźwiającym 
smaku; z kofeiną

-16%

549
659

TCHIBO
Family
Opak. 250 g
(100 g = 2,20)
 kawa mielona, o mocnym, 
pełnym smaku, z wyraźnie 
wyczuwalną nutką goryczki

-25%

299
399

-18%

359
439

CRUNCHIPS 
Chipsy 
Opak. 140 g
(100 g = 2,56) 
do wyboru:
• ser-cebula
• chakalaka

TYLKO TERAZ

119
KINGA PIENIŃSKA
Woda 
mineralna 
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)
lekko gazowana

20% SOKU 
OWOCOWEGO 

produkt
chłodzony

SMAKUJE Z PIWEM

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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TYLKO TERAZ

799
Kołduny 
litewskie
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
z mięsem wieprzowym 
i wołowym

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

2999
Ser Liliputas
Opak. 500 g
(1 kg = 59,98)
ręcznie robiony, półtwardy, naturalnie 
dojrzewający ser wytwarzany w miejscowości Belvederis 
na Litwie, o kwaśnym, świeżym, lekko ostrym i słonym smaku

TYLKO TERAZ

299
LUKŠIŲ 
Twaróg wędzony 
Cena za 100 g
z kminkiem

TYLKO TERAZ

249
Rjażenka
Opak. 330 g
(1 kg = 7,55)
napój mleczny o gęstej, kremowej
konsystencji i karmelowej barwie; 
powstały ze sfermentowanego 
mleka po kilkugodzinnej obróbce 
termicznej w piecu

TYLKO TERAZ

1299
Ser Džiugas® Delicate
Opak. 180 g
(100 g = 7,22)
litewski ser twardy, dojrzewający 24 miesiące, 
charakteryzujący się subtelnym, bogatym 
smakiem; w kawałku

TYLKO TERAZ

399
Pastrami 
wołowe
Cena za 100 g
w przyprawach; 100 g wyrobu 
wyprodukowano ze 100 g mięsa 
wołowego 

TYLKO TERAZ

349
OSM ŁOWICZ
Kefir kaukaski
Opak. 1 l
zawiera 11 korzystnych kultur bakterii

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.14
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TEN I INNE PRODUKTY MARKI 
DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

Dziedzictwo
Kulinarne

DOLNY ŚLĄSK

TYLKO TERAZ

229
OCTIM
Musztarda
Słoik 190 g
(100 g = 1,21)
do wyboru: o smaku wędzonej 
papryki i rozmarynu lub 
ze smażoną cebulką

TYLKO TERAZ

499
RUNOLAND
Kapusta kiszona
Opak. 900 g
(1 kg = 9,24)
masa netto po odsączeniu: 540 g

TYLKO TERAZ

499
ŚCINAWA
Sałatka z buraków 
czerwonych
Słoik 440 g
(1 kg = 12,48)
masa netto po odsączeniu: 400 g

TYLKO TERAZ

279
POLMAK
Makaron 
nierówno siekany
Opak. 250 g
(100 g = 1,12)
makaron jajeczny; do wyboru: 
krajanka, kluski, niteczka

TYLKO TERAZ

449
OCTIM
BIO Ocet 
jabłkowy
Butelka 300 ml
(1 l = 14,97)
kwasowość 6%

TYLKO TERAZ

779
VERES
Pomidory 
marynowane
Słoik 780 g
(1 kg = 19,97)
całe; z dodatkiem koperku, chrzanu, 
czosnku i ostrej papryki; masa netto 
po odsączeniu: 390 g

TYLKO TERAZ

999
SEMCO
Olej rydzowy 
wielkopolski
Butelka 250 ml
(100 ml = 4,00)

SŁOWIAŃSKI
        tydzień

Dziedzictwo
Kulinarne

DOLNY ŚLĄSK

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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DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

279
349

E. WEDEL
Czekolada
Opak. 80/90 g
(100 g = 3,49/3,10)
do wyboru: mleczna, 
gorzka 64%, gorzka 80%

TYLKO TERAZ

999

Śląskie 
czarne 
krówki
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
mleczne

TYLKO TERAZ

299

Śląskie 
szkloki
Opak. 80 g
(100 g = 3,74)
cukierki o smaku 
winogronowo-
-śliwkowym

TYLKO TERAZ

199

JUTRZENKA DOBRE 
MIASTO
Kamyki arachidowe
Opak. 150 g
(100 g = 1,33)
drażetki z orzeszkami 
arachidowymi w otoczce cukrowej

TYLKO TERAZ

349
Andruty Kaliskie
Opak. 60 g
(100 g = 5,82)
wyrabiane według niezmienionej 
od wieków receptury

TYLKO TERAZ

349

HERBAPOL 
Dżem 
wiśniowy
Opak. 280 g
(1 kg = 12,46) 
z wiśni nadwiślanki; 
niskosłodzony 

TYLKO TERAZ

849
Chipsy 
jabłkowe
Opak. 100 g
chrupiące plasterki 
produkowane z najwyższej 
jakości polskich jabłek

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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SŁOWIAŃSKI
        tydzień

TYLKO TERAZ

999
CUKRY NYSKIE
Herbatniki Regionalne
Opak. 800 g
(1 kg = 12,49)
w polewie kakaowej

TYLKO TERAZ

899
ATIS
Ciasteczka
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
nadziewane marmoladą

TYLKO TERAZ

279
Rożek Dadu Black/Blue
Opak. 150 ml
(100 ml = 1,86)
lody w rożku waflowym; do wyboru:
• waniliowo-kakaowe z nadzieniem 

wiśniowym
• o smaku bławatka z nadzieniem 

z żółtej śliwki

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

699
TAHEEBO
Spiżarnia Prababci Janiny
Opak. 50 g
(100 g = 13,98)
herbatka ziołowa, liściasta, ręcznie pakowana 
w Polsce; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

449
HERBAPOL
Zielnik Polski
Opak. 20 × 1,8/2 g
(1 szt. = 0,22)
herbatka ziołowa; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1199
SIEDLECKA 
MANUFAKTURA KAWY
Kawa mielona
Opak. 150 g
(100 g = 7,99)
bezkofeinowa, z korzenia 
mniszka lekarskiego; 
do wyboru: naturalna, o smaku 
waniliowym, czekoladowym 
lub orzecha laskowego

TYLKO TERAZ

219
Lody na patyku 
Dadu Orange
Opak. 80 ml
(100 ml = 2,74)
lody o smaku waniliowym 
z polewą arbuzową 
z kawałkami truskawek

produkt
głęboko 

mrożony

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. 17
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

399
Kwas chlebowy 
Starokijewski
Butelka 1 l
wyróżnia się jasnym kolorem 
i wyrazistym smakiem, 
orzeźwiający na gorące dni; 
produkt bezalkoholowy
kraj pochodzenia: Ukraina

TYLKO TERAZ

899
Z DOMU REMBOWSKICH
Eliksir z kwiatu 
czarnego bzu 
Butelka 0,5 l
(1 l = 17,98)
syrop z naparu kwiatu 
czarnego bzu, cukru 
trzcinowego i zagęszczonego 
soku z cytryny i jabłka

TYLKO TERAZ

1099
ROYAL APPLE
Sok tłoczony
Opak. 3 l
(1 l = 3,66)
bezpośrednio tłoczony; 
do wyboru: jabłko-gruszka, 
jabłko-aronia

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

499
LAVENDZIARNIA
Lavendynka 
lemoniada 
lawendowa
Butelka 0,33 l
(1 l = 15,12)
napój gazowany 
z nutą lawendy

TYLKO TERAZ

1199
Z DOMU REMBOWSKICH
Syrop malinowy
Butelka 0,5 l
(1 l = 23,98)
55% tłoczonego 
soku malinowego

Dziedzictwo
Kulinarne

Mazowsze

MAŁOPOLSKA

Dziedzictwo
Kulinarne

ZAKROCZYMSKI
BIO Sok malinowy 
Butelka 0,3 l
(1 l = 26,63)

-20%

799
999

-16%

249
299

LAJKONIK
Paluszki
Opak. 200 g
(100 g = 1,25)
do wyboru: Junior 
o smaku waniliowym 
lub słone

Z GRÓJECKICH 
JABŁEK

NFC  NIE 
Z KONCENTRATU

SŁOWIAŃSKI
        tydzień

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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TYLKO TERAZ

369
Piwo Obolon 
Witbier*
Butelka 0,5 l
(1 l = 7,38)
piwo jasne, niefiltrowane
kraj pochodzenia: Ukraina
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

449
Piwo Primator 
Premium*
Butelka 0,5 l
(1 l = 8,98)
czeskie piwo typu lager
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

469
Piwo Primator 
Weizen*
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,38)
czeskie piwo pszeniczne
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

DO-16%PŁACISZ
MNIEJ

-16%

249
299

Piwo Žatecký Světlý Ležák*
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,98)
piwo jasne, warzone według receptury stworzonej 
przez Tomáša Lejseka, znanego czeskiego piwowara; przez Tomáša Lejseka, znanego czeskiego piwowara; 
recepturę tę wyróżnia wyjątkowy chmiel z Žatca – nadaje on piwu 
przez Tomáša Lejseka, znanego czeskiego piwowara; 
recepturę tę wyróżnia wyjątkowy chmiel z Žatca – nadaje on piwu 
przez Tomáša Lejseka, znanego czeskiego piwowara; 

łagodnie goryczkowy smak i dobrze zbalansowany aromat
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

BABUSZKA AGAFIA
Szampon/
Odżywka 
do włosów
Opak. 550 ml
(1 l = 14,53)
z organicznymi 
składnikami; 
do wyboru różne 
rodzaje 

BABUSZKA 
AGAFIA
Mydło 
do ciała 
i włosów
Opak. 500 ml
(1 l = 43,98)
naturalne, o delikatnej formule; do wyboru: białe lub czarne 

TYLKO TERAZ

2199

BABUSZKA AGAFIA
Szampon 
do włosów
Opak. 350 ml
(1 l = 15,69)
zawiera mydlnicę 
lekarską, naturalną 
bazę myjącą; do wyboru 
różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

549

TYLKO TERAZ

799

TYLKO TERAZ

799
BABUSZKA AGAFIA
Maseczka 
do twarzy
Opak. 100 ml 
do wyboru: odmładzająca 
lub odświeżająca

TYLKO TERAZ

499
BABUSZKA AGAFIA
Krem 
do rąk/stóp
Opak. 75 ml
(100 ml = 6,65)
do wyboru różne rodzaje 

WIĘCEJ PRODUKTÓW TEJ MARKI 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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STREFA PUPILA

PEDIGREE
Karma mokra dla psa
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 13,48)
do wyboru:
• w galaretce: junior
• w sosie: dla dorosłych psów

-20%

1199
1499

-22%

299
385

TOPIC
Karma mokra dla kota
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 7,48)
pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów; soczyste przysmaki w sosie lub 
w galaretce; w każdym opakowaniu znajdują się 4 praktyczne saszetki; do wyboru 
różne rodzaje: w sosie: 2 × z cielęciną i jagnięciną oraz 2 × z wołowiną i kurczakiem; 
w galaretce: 2 × z indykiem i królikiem oraz 2 × z łososiem i krewetkami

MR. FRESH
Wkład 
do automatycznego 
odświeżacza powietrza
Opak. 250 ml
(100 ml = 3,00)
do wyboru: konwalia, lawenda 
lub wiśnia z wanilią

-25%

749
999

-20%

599
749

FOLIA
Folia aluminiowa
Rolka 30 m
wyjątkowo gruba i wytrzymała; doskonała 
do grillowania i przechowywania potraw

SOLO 
Papier toaletowy 4-warstwowy
Opak. 10 rolek
(1 rolka = 1,20)
z najwyższej jakości czystej celulozy, bielonej bez użycia chloru

-20%

199
249

PUTZMEISTER
Zmywak do powierzchni delikatnych 
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 1,00)
uniwersalny; delikatny; do wymagających powierzchni (teflon, szkło, ceramika); 
usuwa trudne zabrudzenia, nie rysując czyszczonej powierzchni

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

FOLIA
Zapachowe 
worki na śmieci, 35/60 l
Rolka 15/10 szt.
(1 szt. = 0,27/0,40)
z taśmą ściągającą; do wyboru:
• 35 l – 15 szt. o zapachu cytrynowym
• 60 l – 10 szt. o zapachu lawendowym

539

399

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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WIĘCEJ PRODUKTÓW TEJ MARKI NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

599
EVELINE
Kredka 
do oczu
Sztuka
z temperówką, 
wyjątkowo miękka, 
czarna

TYLKO TERAZ

999
EVELINE
Zmywacz Hybrid 
Professional
Opak. 150 ml
(100 ml = 6,66)
do lakieru hybrydowego 

TYLKO TERAZ

949
EVELINE
Tusz do rzęs 
Extension Volume
Opak. 10 ml
(100 ml = 94,90)
maksymalnie pogrubia 
i rozdziela rzęsy; do wyboru 
różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

1499
EVELINE
Podkład Satin Matt 
Opak. 30 ml
(100 ml = 49,97)
matująco-kryjący, wyrównuje koloryt 
skóry; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1399
EVELINE 
Lakier Hybrid 
Professional
Opak. 5 ml
(100 ml = 279,80)
do wyboru: lakier w różnych 
kolorach, baza lub top

TYLKO TERAZ

1599
EVELINE 
Paleta cieni 
do powiek
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1349
EVELINE
Gąbeczka do makijażu 
Sztuka
Magic Blender, ułatwia aplikację 
produktów do makijażu

TYLKO TERAZ

999
EVELINE 
Eyeliner w płynie 
Opak. 4 ml
(100 ml = 249,75)
Liquid Precision Liner 2000 Procent, czarny, wodoodporny

TYLKO TERAZ

949
EVELINE
Odżywka 
do paznokci
Opak. 12 ml
(100 ml = 79,08)
do wyboru: 8 w 1 lub SOS

-24%

249
329

SOLOSOLO
Chusteczki 
kosmetyczne
Opak. 90 szt.
(1 szt. = 0,03)
3-warstwowe

SOLO 
Papier toaletowy 4-warstwowy
Opak. 10 rolek
(1 rolka = 1,20)
z najwyższej jakości czystej celulozy, bielonej bez użycia chloru

DO-24%24%24PŁACISZ
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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TYLKO TERAZ

399
Dorsz czarny
Cena za 100 g
polędwica; porcja XXL

TYLKO TERAZ

999
MIĘSNE SPECJAŁY
Schab 
wieprzowy
Cena za kg
bez kości; pakowany 
próżniowo

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

649
SOKOŁÓW
Tatar premium
Opak. 180 g
(100 g = 3,61)
z udźca wołowego

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

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

-30%

349
499

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

Ziemniaki 
jadalne 
sałatkowe 
Opak. 1,5 kg
(1 kg = 1,99)

Melon 
Cantaloupe 
Cena za kg

TYLKO TERAZ

299

TYLKO TERAZ

599
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.22
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TYLKO TERAZ

199
OSTROWIA
Serek śmietankowy
Opak. 120 g
(100 g = 1,66)
serek o delikatnej konsystencji, robiony z mleka i śmietany; 
do wyboru: czosnkowy lub paprykowy

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

449
MASMIX
Miks tłuszczowy 
do smarowania
Opak. 400 g
(1 kg = 11,23)
klasyczny; połączenie olejów roślinnych oraz masła

produkt
chłodzony

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

FJÖRDEN’S 
Filety śledziowe 
w kremie pomidorowym 
Puszka 200 g
(100 g = 1,90)
zawartość ryby: 60% 

-24%

379
499 TYLKO TERAZ

299
GOBI
Majeranek 
XXL
Opak. 100 g
suszony

-21%

469
599

HAGA
Mięsiwo 
z kurczaka
Słoik 280 g
(1 kg = 16,75)
zawartość mięsa: 84%

TYLKO TERAZ

599

CUCINA
 Sos do makaronu
Opak. 400 ml
(1 l = 14,98)
do wyboru: carbonara, 
bolognese, pieczarki, 
napoletana 

Bułka wiejskaBułka wiejska
Sztuka 80 gSztuka 80 g
(100 g = 0,81)
pszenna, z dodatkiem pszenna, z dodatkiem 
płatków ziemniaczanych, płatków ziemniaczanych, 
mąki żytniej i nasionmąki żytniej i nasion

produkt
chłodzony

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

NASZE ZBIORY
Sałatka 
obiadowa
Słoik 850 g
(1 kg = 7,29)
z kapusty, marchwi, ogórków 
kwaszonych, cebuli i papryki 
w zalewie octowej; masa 
netto po odsączeniu: 410 g

-25%

299
399

w kremie pomidorowym w kremie pomidorowym 

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

*

-26%

065
089

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



DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

359
479

HARIBO
Złote Misie
Opak. 200 g
(100 g = 1,80)
żelki o smaku owocowym

TYLKO TERAZ

999
MAOAM
Kracher Rainbow 
Opak. 420 g
(1 kg = 23,79)
gumy rozpuszczalne; lekko musujące, w chrupiącej otoczce; różne smaki 

-20%

079
099

PERFETTO
Torcik 
czekoladowy
Opak. 38 g
(100 g = 2,08)
w czekoladzie mlecznej 
z kremem kakaowym 
dekorowany polewą kakaową

TYLKO TERAZ

199
DANONE
Fantasia
Opak. 102 g
(100 g = 1,95)
kremowy jogurt dwukomorowy 
z kulkami w różowej czekoladzie

produkt
chłodzony

-23%

179
235

KNUSPERONE
Muszelki 
czekoladowe
Opak. 250 g
(100 g = 0,72)
wzbogacone w 7 witamin

-20%

269
339

BISCOTTO
Rurki waflowe 
Opak. 280 g
(1 kg = 9,61)
do wyboru: z kremem kakaowym 
lub waniliowym

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
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POLSKIE
JABŁKA

-25%

185
249

SO!CZYSTE
Sok jabłkowy
Butelka 1 l 
100%

TYLKO TERAZ

249
ZBYSZKO
Napój gazowany
Butelka 1,75/2 l
(1 l = 1,42/1,25)
do wyboru: Polo Cockta, 3 cytryny

TYLKO TERAZ

249
KINGA PIENIŃSKA
Kinga ze smakiem
Butelka 555 ml
(1 l = 4,49)
napój niegazowany; do wyboru: 
truskawka lub melon & mięta TYLKO TERAZ

3699
JACOBS
Kawa ziarnista
Opak. 1 kg
do wyboru: Krönung, 
Crema, Espresso

NA EKSPOZYTORZE

BEZ CUKRU

BEZ KALORII

BEZ SŁODZIKÓW

BEZ BARWNIKÓW

NA EKSPOZYTORZE

-26%

219
299

TRADER JOE’S
Orzeszki ziemne
Puszka 150 g
(100 g = 1,46)
smażone i solone

TYLKO TERAZ

299
Piwo Kozel*
Puszka 0,5 l
(1 l = 5,98)
do wyboru:
• Světlý Ležák – piwo typu 

lager; alk. 4% obj.
• Černý – piwo ciemne, 

pasteryzowane; alk. 3,8% obj.
kraj pochodzenia: Polska
*  dostępne w wybranych sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

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. 25



2799
GARDENLINE
Oleander
Sztuka
w doniczce o średnicy 17 cm, 
wysokość rośliny: 50–60 cm; 
do wyboru: czerwony, różowy lub biały

1799
GARDENLINE
Guzmania/
Frizea
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm, 
wysokość: ok. 45–50 cm; 
do wyboru różne kolory

2499 GARDENLINE
Goździki Pink Kisses
Opak.
6 sadzonek; wysokość: ok. 20 cm

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
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ADVENTURIDGE
Meble kempingowe
Zestaw
do wyboru:
• regał – wymiary: 53 × 60 × 97 cm; 3 wkładane półki, możliwość 

złożenia, z bocznymi kieszeniami do przechowywania; z torbą 
do transportowania w zestawie

• szafka kempingowa – wymiary: 90,5 × 47 × 79 cm; 3 wkładane 
półki; możliwość złożenia; 2 okienka z siatką ochronną; z torbą 
do transportowania w zestawie

199

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 
DO 150 KG

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE 

KAŻDEJ PÓŁKI: 
DO 7,5 KG

PLAYLAND
Huśtawka typu bocianie gniazdo
Sztuka
wytrzymała rama metalowa z wysokiej jakości tworzywa PE, liny o średnicy 
10 mm; miękkie siedzisko o średnicy 110 cm, regulowana wysokość 
zawieszenia: 105–180 cm; odporna na warunki atmosferyczne; w zestawie 
materiały montażowe i instrukcja obsługi; do wyboru dwa rodzaje

HIT

9900
ROYAL LIFE 
Worek żeglarski 
wodoszczelny 
Sztuka/
Zestaw 2 szt. 
pojemność: 45/35/2 × 10 l; 
do przechowywania 
tekstyliów i różnych 
przyborów; z rolowanym 
zamknięciem; do wyboru 
różne rodzaje

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. 27
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CRANE
Zestaw do badmintona ze stojakiem
Zestaw
z praktyczną torbą do transportowania; zestaw zawiera: 2 słupki teleskopowe, 
siatkę, 2 rakietki, 2 lotki oraz 8 elementów do wyznaczania boiska; 
wymiary siatki: ok. 288 × 30 cm; wysokość siatki: ok. 154 cm

9999

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

DO 33 KG329
CRANE
Trampolina 
dla dzieci
Sztuka
stabilna konstrukcja 
ramy stalowej 
malowanej proszkowo; 
mata do skakania 
z syntetycznej siatki 
odpornej na rozdarcia; 
zestaw zawiera 
specjalne narzędzie 
do mocowania 
gumowych sprężyn, 
instrukcję montażu, 
obsługi i treningu

4999 Namiot do zabawy dla dzieci
Sztuka 
wymiary (średn. × wys.): 100 × 135 cm; prosty montaż 
dzięki systemowi pop-up; do wyboru różne rodzaje

PLAYLAND
Bańki mydlane
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• zestaw do robienia baniek mydlanych z grą na wieczku
• pistolet do baniek mydlanych
• butelka z płynem uzupełniającym (pojemność: 500 ml)
• miecz do baniek mydlanych (2 szt.)

599

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

OD ŚRODY 16.06



CRANE
Zestaw do badmintona ze stojakiem
Zestaw
z praktyczną torbą do transportowania; zestaw zawiera: 2 słupki teleskopowe, 
siatkę, 2 rakietki, 2 lotki oraz 8 elementów do wyznaczania boiska; 
wymiary siatki: ok. 288 × 30 cm; wysokość siatki: ok. 154 cm

POCOPIANO
Kombinezon 
dziewczęcy na lato 
z bawełną BIO
Sztuka
60% bawełna BIO; 40% modal 
(Tencel™); z gumką w talii; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2299

  98.0.00745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.00745 HOHENSTEIN HTTI  Made with 60 Made with 60 
Organically Grown 

Cotton Certifi ed by CU 
812624

POCOPIANO
Spódnica/Szorty 
dziewczęce/chłopięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt./2 pary
mieszanka bawełny BIO z wiskozą 
lub poliestrem; w skład zestawu 
wchodzą dwie spódnice lub dwie pary 
szortów dziewczęcych lub chłopięcych; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999

  17.HBD.12609 HOHENSTEIN HTTI  17.HBD.12609 HOHENSTEIN HTTI  

Made with a Minimum of 80% 
Organically Grow Cotton 
certifi ed by CU 1000197

2PAK

WALKX
Sandały chłopięce 
trekkingowe
Para
cholewka – połączenie materiału 
tekstylnego z materiałem syntetycznym, 
tekstylna wyściółka, wkładka ze skóry 
garbowanej bezchromowo, podeszwa z TPR; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999

WALKX
Clogsy dziecięce
Para
materiał wierzchni, wkładka i podeszwa 
z lekkiego materiału syntetycznego, pasek 
na piętę dla stabilizacji; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 23–29
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999

POCOPIANO
Skarpetki dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 4 pary
80% bawełna BIO, 18% poliamid (z recyklingu), 
2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1099

  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  

4PAK

POCOPIANO
Rybaczki 
dziewczęce
Para
73% bawełna, 25% poliester, 
2% elastan lub 64% bawełna, 
33% poliester, 3% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

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
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UP2FASHION
T-shirt damski 
z koronką 
z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; z koronkowymi 
elementami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

1999

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Szczoteczki do rąk
Opak. 3 szt.
pokryte nylonem; odporne na działanie 
gorącej wody; do wyboru różne rodzaje

1099

QUIGG
Suszarka do włosów 
Sztuka
z funkcją jonizacji; dwa stopnie nawiewu oraz dodatkowy nawiew 
zimnym powietrzem dla lepszego utrwalenia fryzury; składany 
uchwyt ułatwia przechowanie; do wyboru dwa rodzaje

4999

LIVING ART
Świeca blokowa
Sztuka/
Opak. 2 szt.
czas palenia: ok. 41–87 h 
(w zależności od modelu); 
do wyboru różne rodzaje

1299

FOLIA
Worki na śmieci Profi
Opak. 50 szt.
(1 szt. = 0,54)
120 l; bardzo mocne

2699

Certi� ed by CU 817648Certi� ed by CU 817648

QUEENTEX
Piżama damska 
na lato 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; do wyboru 
różne komplety 
Rozmiary: S–XL

2499

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

FUNKCJA 
JONIZACJI

1600 W

100% 
BAWEŁNA

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
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Szczoteczki do rąk
Opak. 3 szt.
pokryte nylonem; odporne na działanie 
gorącej wody; do wyboru różne rodzaje

HOME CREATION
Podkładki stołowe 
plecione
Zestaw 4 szt.
88% polipropylen, 12% poliester; 
wymiary: 35 × 50 cm lub o średnicy 
40 cm; do wyboru różne rodzaje

1999

  10.0.79314 HOHENSTEIN HTTI  10.0.79314 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Metalowe kwietniki
Sztuka/Zestaw 2 szt.
metalowe kwietniki z osłonkami na doniczki; stabilne, oszczędne w formie, 
pasujące do większości pomieszczeń; do wyboru: 
• 2 szt. – wymiary: ok. 20 × 20 × 45 cm oraz 20 × 20 × 30 cm 
• 1 szt. – wymiary: 23 × 23 × 60 cm z dodatkową półką
różne kolory

9999

LIVING ART
Świeczki 
urodzinowe
Opak.
100% parafina; do wyboru 
różne rodzaje

549

FUNKCJA 
JONIZACJI

TECHNOLOGIA 
PODCZERWIENI

DO UŻYTKU 
W POMIESZCZENIACH

NOKIA
Smartphone model 2.4
Zestaw
przedni ekran HD 6,51”; z tyłu podwójny aparat 13+2 Mpix; 
pamięć 32 GB; Dual SIM; 2 GB RAM; pojemność baterii 4500 mAh; 
przycisk asystenta Google; Android 10; Bluetooth 5.0

529
BBQ
Wielofunkcyjny grill do kebabów
Sztuka
do przygotowania kebabów, szaszłyków, drobiu czy grillowanych warzyw; grillowanie 
przy niewielkim zadymieniu dzięki technologii podczerwieni; idealny do użycia 
w pomieszczeniach; z funkcją timera

349

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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CLINAIR
Pasta czyszcząca/
Środek do czyszczenia 
płyt kuchennych
Opak. 400/500 g
(1 kg = 24,98/19,98)
z gąbeczką w opakowaniu

999

HOME CREATION
Uniwersalna 
pokrywka 
silikonowa
Sztuka/Zestaw
do szczelnego przykrywania garnków, misek; 
odporna na wysokie temperatury; do wyboru:
• duża pokrywka – średnica: 29,5 cm
• 2 średnie pokrywki – średnica: 20 cm
• 4 małe pokrywki – średnica: 10,5 cm

1299

FOLIA
Woreczki do mrożenia
Opak. 20/25 szt.
(1 szt. = 0,25/0,20)
do wyboru: 6 l – 25 szt. lub 10 l – 20 szt.; z miejscem do opisania

499

HOME CREATION
Zestaw do ponczu
Zestaw
w zestawie:
• waza ze szkła borokrzemowego 

o pojemności ok. 4,5 l
• 6 szklanek ze szkła 

kryształowego o pojemności 
ok. 350 ml

• chochelka

6999

HOME CREATION
Forma do zapiekania
Sztuka/Zestaw 2 szt.
z kamionki; z uchwytami; przystosowana do zapiekania 
w temperaturze maks. 200°C; do wyboru:
• forma kwadratowa lub prostokątna, 1 szt.
• zestaw 2 form kwadratowych lub prostokątnych

2999

QUIGG
Mikser
Sztuka
5 stopni prędkości oraz 
funkcja turbo; w zestawie 
2 trzepaczki i 2 haki 
do wyrabiania ciasta; 
do wyboru dwa rodzaje

5999

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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UP2FASHION
Tunika i legginsy 
damskie 
z bawełną BIO
Komplet
tunika: 100% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™); legginsy: 94% bawełna 
BIO, 6% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL

3799

QUEENTEX
Stringi/Majtki damskie
Opak. 3 pary
95% bawełna, 5% elastan; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL

1599

  42531 OeTI
  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

3PAK

STRAIGHT UP
T-shirt męski 
Sztuka
100% bawełna lub 90% bawełna, 10% wiskoza; 
prosty krój swobodnie leżący na sylwetce; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

1799

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

Made with Organically 
Grown Cotton certifi ed 

HIT

2999
UP2FASHION
Sukienka damska 
z bawełną BIO
Sztuka
95% bawełna BIO, 5% elastan lub 
90% bawełna BIO, 5% elastan, 5% wiskoza; 
z gumką lub sznurkiem w pasie; z rękawami 
lub bez; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46

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
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Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

Certi� ed by Control Certi� ed by Control 
Union CU 849214Union CU 849214

POCOPIANO
Body dziecięce na lato 
z bawełny BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 
62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

1499

POCOPIANO
Sukienka niemowlęca 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO 
lub 99% bawełna BIO, 1% wiskoza; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92

1799

POCOPIANO
Legginsy 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO 
5% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 
62/68–86/92

1499

POCOPIANO
Akcesoria niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru zestaw opasek lub śliniaków
Rozmiar: uniwersalny

1199

2PAK 2PAK

2PAK

100% BAWEŁNA

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

   A20-0407 HOHENSTEIN HTTI   A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically Made with Organically 
Grown Cotton certi� ed Grown Cotton certi� ed 

SKOMPONUJ 
SWÓJ ZESTAW

mi� zaj i łącz

1.

1.

1.

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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Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

POCOPIANO
T-shirt i spodnie 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru dwa komplety
Rozmiary: 62/68–86/92

1799

1.

WALKX
Japonki dziecięce/damskie/męskie
Para
syntetyczny materiał wierzchni; podeszwa z lekkiego tworzywa EVA; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
dziecięce: 31/32–37/38
damskie: 37/38–39/40
męskie: 39/40–43/44

899

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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TSHIRT 
ZNAJDZIESZ 
NA STR. 33

TSHIRT 
ZNAJDZIESZ 
NA STR. 30

NIE PRZEGAP OKAZJI

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory daktylowe 
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
klasa I

-42%

399
699

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Bermudy męskie
Para
68% bawełna, 31% poliester, 
1% elastan; z gumką 
i dodatkowym sznurkiem 
ściągającym w pasie; 
z kieszeniami; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3499

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

-26%

219
299

TRADER JOE’S
Orzeszki ziemne
Puszka 150 g
(100 g = 1,46)
smażone i solone

OD SOBOTY 19.06OD CZWARTKU 17.06

OD PONIEDZIAŁKU 14.06 OD ŚRODY 16.06

2499
UP2FASHION
Spodnie damskie 
z wiskozy
Para
100% wiskoza (EcoVero™); 
z gumką i sznurkiem w pasie; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

24/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

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.

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00 
Formularz kontaktowy na aldi.pl



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

