
-50%

699
1399

ŚWIEŻEJESZ 
Borówki 
amerykańskie 
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)

str. 28 str. 23 str. 32

-26%

219
299

ŁACIATE
Mleko 3,2%
Karton 1 l

ACTIVE TOUCH
Kurtka softshell 
damska/męska
Sztuka

HIT

7999
HIT

1899
POCOPIANO
Piżama/
Pajacyk 
dziecięcy z bawełną BIO
Komplet/Sztuka

LYTTOS
Grecka oliwa 
z oliwek
Butelka 750 ml
(1 l = 26,65)

TYLKO TERAZ

1999

Tydzień
śródziemnomorski

TydzieńTydzień
MIĘSNE 
SPECJAŁY
Szynka 
premium 
Cena za kg

-26%

1399
1899

D’ANTELLI
Ser 
Mozzarella
Opak. 125 g
(100 g = 1,35)

-32%

169
249

-50%

649
1299

Winogrona 
ciemne
Cena za kg
klasa I

OD SOBOTY 11.09OD ŚRODY 8.09 OD CZWARTKU 9.09

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

OD PONIEDZIAŁKU
6.09

DO SOBOTY 11.09



-50%

299
599

Granat
Sztuka 

GRILLOWE
ostatki

Chrupiące szaszłyki 
z owocami granatu
Chrupiące szaszłyki 
z owocami granatu
Chrupiące szaszłyki 

SKŁADNIKI
• 1 kg szynki wieprzowej
• 3 ząbki czosnku
• 2 cebule
• 2 papryki
• 3 owoce granatu

• oliwa z oliwek
• 250 ml wody
• sól
• ziele angielskie
• ziarna gorczycy

PRZEPIS
1. Ziele angielskie, gorczycę oraz sól rozetrzyj w moździerzu. 
Szynkę wieprzową pokrój na kawałki, jedną cebulę posiekaj, 
a czosnek przeciśnij przez praskę.

2. Zamarynuj mięso – mięso dobrze wymieszaj 
z przyprawami, cebulą, czosnkiem, oliwą z oliwek i sokiem 
wyciśniętym z jednego granatu. Podczas mieszania i wcierania 
w mięso całość podlewaj wodą. Odstaw na 1–2 godziny. 

3. Tak przygotowane mięso nabij na szpikulce, 
przekładając je pozostałą cebulą i papryką. 
Odstaw na 15 minut do ocieknięcia. 

4. Szaszłyki wrzuć na grilla lub patelnię grillową. 
Regularnie obracaj mięso i smaż do miękkości. 
Podaj z pozostałymi owocami granatu i kawałkami świeżej 
papryki. 

4
OSÓB

DANIE DLA

150
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

DO-50%OWOCE
I WARZYWA

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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PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ 
Kapusta gołąbkowa
Cena za kg

-40%

479
799

Pomidory malinowe
Cena za kg 
klasa I

-37%

249
399

ŚWIEŻEJESZ 
Kiełki
Opak. 50/150 g
(100 g = 4,98/1,66)

-33%

399
599

Gruszka Faworytka 
(Klapsa)
Cena za kg 
klasa I

-50%

649
1299

Winogrona 
ciemne
Cena za kg
klasa I

POLSKIE
GRUSZKI

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

9999

Pomidory malinowe

Gruszka Faworytka 
(Klapsa)
Gruszka Faworytka 
(Klapsa)
Gruszka Faworytka 

Cena za kg 
klasa I

-33

ciemne
Cena za kg
klasa I

%

Winogrona 
ciemne
Cena za kg

LYTTOS
Grecka oliwa 
z oliwek
Butelka 750 ml
(1 l = 26,65)
tłoczona na zimno

TYLKO TERAZ

1999

MIĘSNE SPECJAŁY
Szynka premium 
Cena za kg
wieprzowa, świeża, najwyższej jakości

-26%

1399
1899

OSZCZĘDZASZ
5 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. 3
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-20%

399
499

KRAKUS
Szynka eksportowa
Opak. 120 g
(100 g = 3,33)
wieprzowa; plastry; nie więcej niż 3% tłuszczu

Schab 
w marynacie
cebulowo-
-paprykowej
Cena za kg
plastry; doskonałe mięso na grilla

TYLKO TERAZ

1999

MORLINY
Kiełbaski z piersi 
kurczaka
Opak. 360 g
(1 kg = 16,64)
wędzone, drobiowe

TYLKO TERAZ

599

DO-26%MIĘSO
I WĘDLINY

-26%

1399
1899

MIĘSNE SPECJAŁY
Szynka premium 
Cena za kg
wieprzowa, świeża, najwyższej 
jakości

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

OSZCZĘDZASZ
5 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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-20%

095
119

Croissant maślany
Sztuka 51 g
(100 g = 1,86)
zawartość masła: 27%

Ciabatta 
naturalna
Sztuka 70 g
(100 g = 0,84)
pszenna

TYLKO TERAZ

059

DO-20%PIECZYWO

-20%

189
239

-20%

119
149

IDEAL
Wafle ryżowo-
-kukurydziane
Opak. 30 g
(100 g = 3,97)
do wyboru: o smaku 
karmelowym 
lub słonego karmelu

Chleb żytniChleb żytni
Sztuka 450 gSztuka 450 g
(1 kg = 4,20)(1 kg = 4,20)
na naturalnym zakwasie; tylko na naturalnym zakwasie; tylko 
trzy składniki; bez drożdży; trzy składniki; bez drożdży; 
na bazie mąki żytniejna bazie mąki żytniejna bazie mąki żytniej

2239393939

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

ŁACIATE
Mleko 3,2%
Karton 1 l
pasteryzowane

-20%

199
249

ZOTT
Jogurt naturalny
Opak. 370 + 30 g
(1 kg = 4,98)
zawartość tłuszczu: 3%

-20%

199
249

OLMA
Jogurt Pierot
Opak. 175 g
(100 g = 1,14)
do wyboru smaki: kokos-ananas, czekolada 
i orzech, truskawka, jagoda, gruszka lub mango

BUTTELLA
Tłuszcz 
roślinny
Butelka 
500 ml
(1 l = 7,98)
płynny miks 
tłuszczów 
roślinnych, 
z nieutwardzonych 
tłuszczów i olejów; 
z delikatnym 
aromatem masła; 
bez laktozy

TYLKO TERAZ

399

DO-26%NABIAŁ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

-20%

379
479

ALMARE
Filety śledziowe 
w kremowych 
sosach
Puszka 200 g
(100 g = 1,90)
do wyboru:
• w kremie curry-ananas
• płyta smakosza
• w kremie pieprzowym
• w kremie musztardowym Dijon
• w kremie mango-curry
• z kremem pomidorowym mozzarella

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

*

produkt
chłodzony

-26%

219
299

199
MLECZNA RZEKA
Twaróg półtłusty
Opak. 200 g
(100 g = 1,00)
kostka

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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DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

-20%

799
999

SCHOLETTA
Czekoladki miętowe
Opak. 300 g
(1 kg = 26,63)
listki czekoladowe z nadzieniem miętowym

-24%

1899
2499

-20%

079
099

PERFETTO
Torcik kakaowy
Opak. 38 g
(100 g = 2,08)
z kremem kakaowym

KNUSPERONE
Płatki miodowo-
-orzechowe
Opak. 250 g
(100 g = 0,80)
płatki w polewie miodowej 
z orzeszkami ziemnymi, 
wzbogacone o 8 witamin

-20%

199
249

JACOBS
Krönung
Słoik 200 g
(100 g = 9,50)
kawa rozpuszczalna, 
liofilizowana, o bogatym 
smaku i prawdziwie 
królewskim aromacie 

OSZCZĘDZASZ 
6 ZŁ 

Leczo
Słoik 670 g
(1 kg = 6,70)
danie gotowe z papryki

TYLKO TERAZ

449

KINDER
Chocolate 
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)
batonik 
z mlecznej czekolady 
z nadzieniem 
mlecznym 

TYLKO TERAZ

699
KINDER
Pingui Choco
Opak. 4 × 30 g
(100 g = 4,97)
biszkopt z mlecznym nadzieniem, pokryty czekoladą
* Cena za 4-pak = 5,96 zł
25% taniej w porównaniu do ceny regularnej 
za 1 sztukę = 1,99 zł (100 g = 6,63)

TYLKO TERAZ

149*

produkt
chłodzony

NA EKSPOZYTORZE

WAWEL
Czekolada
Opak. 100 g
do wyboru: gorzka, miętowa, mleczna, Big Milk

PROMOCJA

249
299

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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Krewetki 
gotowane
Opak. 250 g
(100 g = 7,00)
w skorupie; bez głowy

TYLKO TERAZ

1749

produkt
chłodzony

Tydzień
śródziemnomorski

TydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzień

LYTTOS
Grecka oliwa z oliwek
Butelka 750 ml
(1 l = 26,65)
tłoczona na zimno

TYLKO TERAZ

1999

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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20%PŁACISZ
MNIEJ O

Kr� � ki z dipem czosnkowym 
SKŁADNIKI
• 6 ząbków czosnku• 200 ml śmietany
• połówka cytryny

• natka pietruszki
• oliwa z oliwek
• krewetki gotowane

PRZEPIS
1. Pokrojone czosnek i natkę pietruszki podsmaż na patelni na oliwie z oliwek. 
2. Dodaj śmietanę i sok z połówki cytryny.Wszystko przez chwilę gotuj, cały czas mieszając. 3. Podawaj z gotowanymi krewetkami. Smacznego!

-20%

799
999

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

Krewetki 
gotowane
Opak. 100 g
obrane, gotowe do spożycia

TYLKO TERAZ

799

EVA
Adriatyckie sardynki 
w oliwie z oliwek
Puszka 115 g
(100 g = 7,40)
do wyboru: z czarnymi oliwkami
lub z rozmarynem i solą morską; masa netto po odsączeniu: 81 g

TYLKO TERAZ

599

Filety wędzone z dorady
Opak. 100 g
wędzone na gorąco; z Chorwacji 

TYLKO TERAZ

1699

Morszczuk wędzony
Cena za 100 g
wędzony na zimno dymem 
z drewna bukowego

TYLKO TERAZ

299
produkt

chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO 
W ALDI

599
STAŁY 

ASORTYMENT

ALMARE 
Wędzone szproty
Opak. 160 g 
(100 g  = 3,74)
do wyboru: w oleju rzepakowym lub z tymiankiem i cytryną

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-20%PŁACISZ
MNIEJ

CUCINA
Szynka Prosciutto
Opak. 100 g
wieprzowa, dojrzewająca; 
w cienkich, delikatnych plastrach

LA TABLA DE ALDI
Kiełbasa Chorizo 
de León
Opak. 100 g 
wieprzowa, pikantna, 
dojrzewająca, suszona; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 152 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

699

-20%

799
999

TAKIE PROSTE
Kebab z kurczaka z sosem
Opak. 450 g
(1 kg = 17,76)
pieczone cięte mięso z kurczaka 
w przyprawach z sosem czosnkowym

IL GUSTO DELL’ITALIA
Pieczywo chrupkie 
Pizzini
Opak. 100 g
oryginalne chrupkie pieczywo 
z Włoch; do wyboru: 
o smaku pieczonej cebuli, pomidora i oliwy z oliwek lub rozmarynu 

TYLKO TERAZ

499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Tydzień
śródziemnomorski
TydzieńTydzieńTydzieńTydzień

-16%

699
839

 bez dodatku fosforanów,
 bez dodatku glutaminianu 

monosodowego

599
STAŁY 

ASORTYMENT

TREMONDI
Salami międzynarodowe
Opak. 100 g
do wyboru:
• hiszpańskie – pikantne chorizo
• francuskie – bagietkowe lub z czarnym pieprzem i serem Comté
• włoskie – z parmezanem

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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DO25DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

259
349

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

-22%

699
899

WĘDLINIARNIA PREMIUMWĘDLINIARNIA PREMIUMWĘDLINIARNIA PREMIUMWĘDLINIARNIA PREMIUMWĘDLINIARNIA PREMIUM
Boczek Lardons
Opak. 60 g
(100 g = 4,32)
wieprzowy; wędzony; w kostkach; 
kraj pochodzenia: Francja

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

699
STAŁY 

ASORTYMENT

Falafel 
Opak. 160 g
(100 g = 4,37)

Pyszne falafelki
SKŁADNIKI
• 2 chlebki pita
• 1 opak. falafeli

• 1 hummus klasyczny
• warzywa, np. sałata, 

pomidory, ogórki, cebula
PRZEPIS

Warzywa umyj i pokrój. Chlebki pita od środka posmaruj hummusem, następnie włóż warzywa i falafele. Danie można serwować na zimno lub na ciepło. Smacznego! 

LYTTOS
Chleb Pita
Opak. 300 g
(1 kg = 13,30)
do nadziewania; do wyboru: naturalny, z pomidorami lub z oliwkami

TYLKO TERAZ

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. 11

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 6–11.09



Ser Caciotta
Cena za 100 g
ser włoski typu pecorino, 
wyprodukowany z mleka krowiego 
i owczego; do wyboru: z oliwkami, 
z pieprzem i z chili

TYLKO TERAZ

599

Ser Kolo
Opak. 150 g
(100 g = 8,66)
chorwacki ser dojrzewający 
z mleka krowiego i owczego

TYLKO TERAZ

1299

TYLKO TERAZ

899
Ser Manchego
Opak. 150 g
(100 g = 5,99)
ser hiszpański o wyrazistym smaku; 
w 100% z mleka owczego; dojrzewający 
3 miesiące; w kawałku

Tydzień
śródziemnomorski
TydzieńTydzieńTydzieńTydzień

-20%

949
1199

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

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

20%PŁACISZ
MNIEJ O

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 6–11.09



-32%

169
249

D’ANTELLI
Ser Mozzarella
Opak. 125 g
(100 g = 1,35)
do wyboru: 
classico lub lightclassico lub light

Ser Kolo
Opak. 150 g
(100 g = 8,66)
chorwacki ser dojrzewający 
z mleka krowiego i owczego

Serek owczy 
Pinna
Opak. 150 g
(100 g = 5,99)
ser do smarowania; 
wyprodukowany z mleka 
owczego z Sardynii

TYLKO TERAZ

899

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

599
D’ANTELLI
Mascarpone 
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
oryginalny włoski ser deserowy, podstawowy składnik deseru tiramisu

325
HOFBURGER
Ser camembert 
Opak. 125 g
(100 g = 2,60)
zawartość tłuszczu: 45%

32%PŁACISZ
MNIEJ O

Francuskie 
sery pleśniowe 
Opak. 125 g
(100 g = 7,19)
oryginalne francuskie sery z porostem pleśni; kremowa konsystencja 
i niepowtarzalny smak; do wyboru: Roucoulons, Roucoulons noix (o smaku orzechów), 
P’tit Grey (z popiołem)

TYLKO TERAZ

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. 13

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 6–11.09



-25%

1039
1399

LA FINESSE
Paella
Opak. 750 gOpak. 750 gOpak. 750 g
(1 kg = 13,85)
danie z ryżem 
w stylu hiszpańskim, w stylu hiszpańskim, w stylu hiszpańskim, 
z delikatną piersią z delikatną piersią 
z kurczaka, mintajem, z kurczaka, mintajem, z kurczaka, mintajem, 
owocami morza 
i warzywami, 
przyprawione 
szafranem 

produkt
głęboko 

mrożony

Calzone 4 sery
Sztuka 170 g
(100 g = 3,52)
przekąska w stylu włoskim

TYLKO TERAZ

599

JASMEEN
Baba Ghanoush
Puszka 370 g
(1 kg = 18,89)
pasta z bakłażanów z tahiną

TYLKO TERAZ

699

Tydzień
śródziemnomorski
TydzieńTydzieńTydzieńTydzień

25%PŁACISZ
MNIEJ O

PODRAVKA
Sałatka 
z tuńczykiem 
i makaronem
Opak. 240 g
(100 g = 2,91)
danie gotowe do spożycia

TYLKO TERAZ

699

Brzoskwinie 
połówki
Puszka 820 g
(1 kg = 9,35)
lekko słodzone; masa netto 
po odsączeniu: 480 g

449

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 6–11.09

TEN I INNE PRODUKTY MARKI NA EKSPOZYTORZE



LYTTOS
Greckie 
mini rollsy
Opak. 1 kg
rollsy nadziewane szpinakiem 
i serem lub serem

TYLKO TERAZ

1499

CASA MORANDO
Oryginalne 
włoskie pestowłoskie pesto
Opak. 190 gOpak. 190 g
(100 g = 1,94)(100 g = 1,94)
oryginalna oryginalna 
włoska receptura; włoska receptura; 
do wyboru: do wyboru: 
Rosso, Verde Rosso, Verde 
lub Calabrese lub Calabrese 

-33%

199
299

CUCINA
Kapary
Słoik 100 g
(100 g = 3,32)
w aromatycznej zalewie; masa 
netto po odsączeniu: 60 g

-22%

529
679

CUCINA NOBILE
Pomidory suszone
Słoik 280 g
(100 g = 3,11)
w oleju; masa netto 
po odsączeniu: 170 g

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

-22%

369
479

-21%

549
699

WONNEMEYER
Antipasti
Opak. 150/250 g
(100 g = 3,66/2,20)
do wyboru różne rodzaje

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

179

KNORR
Przyprawy świata
Opak. 15/20 g
(100 g = 11,93/8,95)
do wyboru: pikantna, orientalna, czosnek, papryka 
wędzona włoska, thai red curry, garam masala, 
przyprawy harissa, przyprawy korean BBQ 

 bez substancji konserwujących 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. 15
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produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

LYTTOS
Zielone oliwki 
Słoik 350 g
(100 g = 3,50)
nadziewane migdałami 
lub czosnkiem; masa netto 
po odsączeniu: 200 g

TYLKO TERAZ

699

REGGIA
Makaron Pennoni
Opak. 500 g
(1 kg = 5,58)
włoski, z pszenicy durum

TYLKO TERAZ

279
MONTSIÀ
Ryż do paelli
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
hiszpańska odmiana ryżu 
krótkoziarnistego 

TYLKO TERAZ

399

CUCINA
Gnocchi
Opak. 450/600 g
(1 kg = 12,87/9,65)
klasyczne lub z ziołami 
prowansalskimi 

TYLKO TERAZ

579

MAMA MANCINI
Lasagne bolognese 
Opak. 1 kg
z mięsem wieprzowym, 
pomidorami i sosem beszamelowym

LYTTOS
Makaron Kritharaki
Opak. 500 g
(1 kg = 4,98)
grecki makaron; 100% pszenicy durum 

TYLKO TERAZ

249

LYTTOS
Papryczki 
peperoni
Opak. 500 g
(100 g = 3,12)
lekko pikantne; masa 
netto po odsączeniu: 
160 g

TYLKO TERAZ

499

CUCINA
Gnocchi
Opak. 450/600 g
(1 kg = 12,87/9,65)
klasyczne lub z ziołami 
prowansalskimi 

TYLKO TERAZ

Tydzień
śródziemnomorski
TydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzień

1299
STAŁY 

ASORTYMENT

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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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

EFFERVÉ
Francuska 
lemoniada
Butelka 0,75 lButelka 0,75 l
(1 l = 13,32)
lekko gazowana, 
na bazie naturalnej 
wody źródlanej; 
do wyboru różne smakido wyboru różne smaki

TYLKO TERAZ

999SAN BENEDETTO
Napój owocowy 
Succoso
Butelka 0,4 l
(1 l = 8,73)
niegazowany; 
do wyboru: 
z czerwonych 
pomarańczy 
lub czerwonych 
owoców

TYLKO TERAZ

349

Piwo Efes*
Butelka 0,5 l
(1 l = 7,98)
słodowe, o delikatnie 
zbożowo-kwaskowym 
posmaku
kraj pochodzenia: 
Turcja
alk. 5% obj.
*  dostępne 

w wybranych
sklepach

TYLKO TERAZ

399
Piwo Estrella 
Galicia*
Butelka 
0,33 l
(1 l = 12,09)
hiszpańskie piwo typu 
lager; edycja specjalna 
z okazji premiery nowego 
sezonu serialu „Dom 
z papieru”
kraj pochodzenia: 
Hiszpania
alk. 5,5% obj.
*  dostępne 

w wybranych
sklepach

TYLKO TERAZ

399

produkt
chłodzony

SPUMA ALPINA 
Lemoniada 
Gazzosa
Butelka 0,75 l
(1 l = 13,32)
lekko gazowana; z naparem 
z sycylijskich cytryn 

TYLKO TERAZ

999

BEZ 
DODATKU 

CUKRU

ZAWIERA 
20% SOKU

PURE FRUIT
Sok 
pomarańczowy 
100%
Butelka 1 l
z delikatnym 
miąższem

-21%

389
495

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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LYTTOS
Orzeszki 
karmelizowane
Opak. 120/150 g
(100 g = 5,83/4,66)
do wyboru: mieszanka orzechów, 
migdały, migdały z sezamem, 
orzeszki ziemne, orzeszki ziemne 
z sezamem oraz orzechy nerkowca

TYLKO TERAZ

699

TYLKO TERAZ

1299

GREEK NUT
Peanut Butter
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)
masło orzechowe; 
wyprodukowane w Grecji; do wyboru: gładkie, crunchy, z miodem, z kakao i miodem

TYLKO TERAZ

999

Oryginalna chałwa grecka
Opak. 250 g
(100 g = 3,20)
chałwa macedońską sezamowa; do wyboru o smaku 
waniliowym lub z kakao

TYLKO TERAZ

799

Turecka baklava
Opak. 300 g
(1 kg = 43,30)
z pistacjami

LYTTOS
Miód nektarowy
Słoik 450 g
(1 kg = 44,42)
wielokwiatowy; z Krety

TYLKO TERAZ

1999

LYTTOS
Orzeszki 
karmelizowane
Opak. 120/150 g
(100 g = 5,83/4,66)
do wyboru: mieszanka orzechów, 
migdały, migdały z sezamem, 
orzeszki ziemne, orzeszki ziemne 
z sezamem oraz orzechy nerkowca

TYLKO TERAZ

Tydzień
śródziemnomorski
TydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzień

SWEET VALLEY
Mandarynki
Puszka 312 g
(1 kg = 2,45)
lekko słodzone całe kawałki 
mandarynek; masa netto 
po odsączeniu: 175 g

429
STAŁY 

ASORTYMENT

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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BALCONI
Tiramisu
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)

TYLKO TERAZ

799

LAGO
Tabliczka waflowa Plaisir
Opak. 135 g
(100 g = 5,18)
w czekoladzie mlecznej

TYLKO TERAZ

699

Włoskie 
ciasteczka
Opak. 400/500 g
(1 kg = 62,48/49,98)
do wyboru: z pestkami moreli 
lub z migdałami

TYLKO TERAZ

2499

TYLKO TERAZ

3999
LAVAZZA
Crema 
e Aroma
Opak. 1 kg
kawa ziarnista, 
włoska; mieszanka 
arabiki i robusty; 
charakteryzuje się 
obfitą pianką

LAGO 
Ciastka 
Nocciole
Opak. 350 g
(1 kg = 19,97)
kruche ciasteczka kakaowo-
-orzechowe

TYLKO TERAZ

699

NA EKSPOZYTORZEEPHESUS
Baton 
Opak. 40 g
(100 g = 9,48)
z całymi orzechami laskowymi 

TYLKO TERAZ

379

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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-23%

229
299

SO!CZYSTE
Nektar z czarnej porzeczkiNektar z czarnej porzeczki
Butelka 1 l
zawartość owoców: minimum 25%; 
źródło witaminy C23%PŁACISZ

MNIEJ O

249

069049
Napój owocowy 
Karton 200 ml
(100 ml = 0,25)
do wyboru: pomarańczowy, 
jabłkowy lub wieloowocowy

CHEETOS
Chrupki 
kukurydziane 
Opak. 80/85 g
(100 g = 3,11/2,93)
do wyboru różne rodzaje

SANTA MARTA
Woda źródlana 
lekko 
gazowana
Butelka 
1,5 l
(1 l = 0,46)

299
Ciastka Hit
Opak. 220 g
(100 g = 1,36)
z kremem czekoladowym

Opak. 80/85 g
(100 g = 3,11/2,93)
do wyboru 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.20
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STREFA MALUSZKA

-26%

389
529

BOBOVITA
Kaszka ryżowa/
zbożowa
Opak. 180 g
(100 g = 2,16)
o smaku owocowym; 
do wyboru różne rodzaje

-23%

259
339

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

-26%

4999
6799

BEBILON
Mleko
Opak. 1,1 kg
(1 kg = 45,45)
do wyboru:
• Mleko następne 2 – 

po 6. miesiącu życia
• Mleko następne 3 – 

po 1. roku życia
• Mleko modyfikowane 4/5 – 

po 1. roku życia
Mleko modyfikowane 4/5 – 
po 1. roku życia

po 1. roku życia; 
wzbogacone w witaminy 
i składniki mineralne

TYLKO TERAZ

899
KOKETT
Papier toaletowy
Opak. 8 rolek
(1 rolka = 1,12)
4-warstwowy; z nadrukiem; 
miękki i wytrzymały DO-26%PŁACISZ

MNIEJ

OSZCZĘDZASZ 
18 ZŁ 

4WARSTWOWYZ NADRUKIEM

999
OMBIA
Żel z oliwką pod prysznic
Opak. 300 ml
(1 l = 33,30)
z naturalnymi olejkami pielęgnującymi; do wyboru:
• sensitive – z wyciągiem z rumianku
• classic – z prowitaminą B5

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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STREFA PUPILA

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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-26%

199
269

RIKO
Baton dla psa
Opak. 450 g
(1 kg = 4,42)
karma pełnoporcjowa; 
dla dorosłych psów; do wyboru: z drobiem lub z wołowiną

-20%

399
499

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

-22%

299
385

TOPIC
Karma mokra 
dla kota
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 7,48)
do wyboru: w sosie lub w galaretce

-25%

599
799

TANDIL
Płyn do płukania
Opak. 1,8 l
(1 l = 3,33)
wystarcza na 72 prania; 
do wyboru różne rodzaje

FINISH
Tabletki do zmywarki XXL 
Opak. 80 szt.
(1 szt. = 0,45)
All in One; skutecznie czyszczą naczynia, usuwają trudne 
zabrudzenia, takie jak osad z herbaty czy plamy tłuszczu

TYLKO TERAZ

3599

-20%

599
749

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

PUTZMEISTER 
Spray odtłuszczający/
anty-kamień
Butelka 750 ml
(1 l = 6,39)

-20%

479
599

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ



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

JUŻ OD CZWARTKU

9–11.09.2021

-31%

389
569

BALTA MARE
Dorsz atlantycki
Cena za 100 g
polędwica, bez skóry

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

*

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

PESCAMAR
Macki 
głowonogów
Puszka 111 g
(100 g = 11,10)
w oleju słonecznikowym; 
masa netto 
po odsączeniu: 72 g

TYLKO TERAZ

799

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

TYLKO TERAZ

329

Świeże małże
Opak. 1 kg
surowe

TYLKO TERAZ

1699

OSZCZĘDZASZ 
1,80 ZŁ 

-50%

699
1399

ŚWIEŻEJESZ 
Borówki amerykańskie 
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)

produkt
chłodzony

ŚWIEŻEJESZ
Jeżyny
Opak. 125 g
(100 g = 3,99) 

TYLKO TERAZ

499

Papryka słodka mini
Opak. 200 g
(100 g = 2,00) 
klasa I

TYLKO TERAZ

399

-40%

299
499

ŚWIEŻEJESZ 
Pieczarki krojone
Opak. 400 g
(1 kg = 7,48) 

produkt
chłodzony

DO-50%PŁACISZ
MNIEJ



Parówki z szynki 
dla dzieci
Opak. 200 g
(100 g = 1,75)
zawartość mięsa 
wieprzowego 
z szynki: 94%

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

FINUU
Miks tłuszczowy do smarowania
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
zawartość tłuszczu: 75%

TYLKO TERAZ

599
WONNEMEYER
Aioli Classic
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)
sos czosnkowy

TYLKO TERAZ

449

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-27%

349
479

-22%

069
089

Bułka 
wiejska
Sztuka 80 g
(100 g = 0,86)
z dodatkiem 
siemienia lnianego, 
słonecznika, nasion 
sezamu oraz soi

Kaczka 
Zagrodowa
Cena za kg
tusza; hodowla bez antybiotyków, 
z dostępem do zagrody na świeżym powietrzu 

TYLKO TERAZ

1399

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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-21%

249
319

KING’S CROWN
Kapusta czerwona
Słoik 680 g
(1 kg = 4,26)
masa netto po odsączeniu: 585 g

-25%

249
335

BISCOTTO
Precle z masłem
Opak. 158 g
(100 g = 1,58)
ciasteczka francuskie

-23%

229
299

NIMM 2
Śmiejżelki Sokki
Opak. 90 g
(100 g = 2,54)
żelki owocowe z witaminami; 
do wyboru: klasyczne, 
jogurtowe lub czerwone owoce

-23%

999
1299

LA FINESSE
Danie gotowe
Opak. 750 g
(1 kg = 13,32)
do wyboru: nasi goreng lub 
bami goreng

-20%

479
599

Makaron wstążki 
5-jajeczny
Opak. 500 g
(1 kg = 9,58)
z mąki z pszenicy durum; 
do wyboru dwa rodzaje 
wielkości wstążek

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

149
199

FEURICH
Prażynki
Opak. 70 g
(100 g = 2,13)
do wyboru: solone 
lub bekonowe

produkt
głęboko 

mrożony

 bez dodatku aromatów

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



-22%

215
279

LAJKONIK
Talarki/Precelki/Safari
Opak. 125/130/155 g 
(100 g = 1,72/1,65/1,39)
do wyboru: krakersy solone, słone precelki 
lub pieczywo o smaku waniliowymJACOBS

Barista
Opak. 1 kg
kawa ziarnista; do wyboru: 
Crema, Crema Italiano lub 
Espresso Italiano

TYLKO TERAZ

3999

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

BLACK
Napój energetyzujący
Puszka 250 ml
(100 ml = 0,64)
do wyboru różne rodzaje

-30%

159
229

SO!CZYSTE
Sok pomidorowy
Karton 1 l
z dodatkiem soli morskiej

199

MAURINUS
Rodzynki w czekoladzie
Opak. 200 g
(1 kg = 2,50)
oblane czekoladą; do wyboru: w czekoladzie mlecznej lub gorzkiej

499

Piwo Warka 
Radler*
Puszka 0,5 l
(1 l = 5,98)
połączenie piwa 
z lemoniadą o smaku 
cytrynowym
kraj pochodzenia: Polska
alk. 0–3,5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

PROMOCJA

299
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.26
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GARDENLINE
Lawenda
Opak.
zestaw 6 sadzonek; 
wysokość rośliny: ok. 18 cm

1699

GARDENLINE
Cebulki 
do nasadzeń 
jesiennych
Opak.
do wyboru 
różne rodzaje 

699

GARDENLINE
Jesienna 
mieszanka 
cebulek 
kwiatów
Opak.
do wyboru różne rodzaje

699

1999
GARDENLINE
Ficus 
Ginseng/
Pachira
Sztuka
w doniczce 
o średnicy 12 cm

1299
GARDENLINE
Aloes
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm, 
wysokość rośliny: ok. 25–35 cm

PERSIL
Kapsułki 
do prania
Opak. 33 szt.Opak. 33 szt.Opak. 33 szt.
(1 szt. = 0,85)
do wyboru: 
do tkanin 
kolorowych 
lub uniwersalne

TYLKO TERAZ

2799
PERSIL
Proszek 
do prania
Opak. 3,38 kg
(1 kg = 7,99)
do wyboru: do tkanin 
kolorowych lub 
uniwersalny

TYLKO TERAZ

2699
PERSIL
Żel 
do prania
Opak. 3 l
(1 l = 9,00)
do wyboru: 
do tkanin 
kolorowych 
lub uniwersalny

TYLKO TERAZ

2699

1199
GARDENLINE
Egzotyczne rośliny
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm,
wysokość rośliny: 20–40 cm; do wyboru 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. 27



Made with organic materials Made with organic materials 
Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648

certi� ed by CU 81585certi� ed by CU 81585

2499
HOME CREATION
Ręcznik z kapturem/Myjki z bawełny 
BIO dla dzieci
Sztuka/Opak. 8 szt.
100% bawełna BIO; welurowe; 
wymiary:
• ręcznik z kapturem – 90 × 90 cm
• myjka – 8 szt. 24 × 24 cm 
do wyboru różne rodzaje

POCOPIANO
Skarpetki/Rajstopy 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary/Para
mieszanka bawełny BIO, poliamidu 
i elastanu; opakowanie zawiera dwie 
pary skarpet lub jedną parę rajstop; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
skarpetki: 12/14–19/22
rajstopy: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

POCOPIANO
Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiar: 62/68–98/104

Skarpetki dziecięce z licencją
Opak. 7 par
mieszanka bawełny BIO, poliamidu, poliestru 
i elastanu (Lycra®); z bohaterami z bajek; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 23/26–35/38

  043086 Testex  043086 Testex    20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

  1708039 Centexbel  1708039 Centexbel  

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

7PAK

Made with 80% 
Organically Grown Cotton Organically Grown Cotton 
Certifi ed by CU 849214

POCOPIANO
Piżama/
Pajacyk dziecięcy 
z bawełną BIO
Komplet/Sztuka 
80% bawełna BIO, 20% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

HIT

1899

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

Z PRZYJEMNEJ 
TKANINY 
FROTTE

3PAK

POCOPIANO
Spodnie niemowlęce z bawełną BIO
Opak. 2 pary
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 90% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®), 5% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1698

CENA 8,49/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE 

2PAKU

1998

699

2443

CENA 6,66/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE 

3PAKU

CENA 3,49/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE 

7PAKU

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
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1499
CANPOL BABIES
Smoczek
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 7,50)
do wyboru różne rodzaje

1499
CANPOL BABIES
Bidon dla dzieci
Sztuka
ze składaną rurką; do wyboru 
w różnych kolorach

CANPOL BABIES
Śliniak 
Opak. 3 szt.
ceratkowo-bawełniany; 
do wyboru w różnych kolorach

3799
POCOPIANO
Śpiwór dziecięcy 
z bawełny BIO
Sztuka
materiał wierzchni i podszewka: 
100% bawełna BIO; watowany; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 70–90 cm

2499
POCOPIANO
Zestaw niemowlęcy z bawełną BIO
Zestaw
100% bawełna BIO lub 99% bawełna BIO, 1% wiskoza 
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; w skład zestawu wchodzą: spodnie 
i koszulka; wybrane elementy z podszewką; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

This component contains
100% OCS certifi ed

organically grown material
certifi ed by CU 849214

BELLA
Happy pants
Opak. 22/24/26 szt.
(1 szt. = 1,00/0,92/0,85)
pieluchomajtki dla dzieci; 
do wyboru midi, junior lub maxi

2199

2799
UP2FASHION
Legginsy ciążowe z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 5% elastan lub 54% bawełna BIO, 
41% poliester, 5% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2PAK

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  
1497

CENA 4,99/SZT. 
PRZY ZAKUPIE 

3PAKU

UP2FASHION
T-shirt 
ciążowy 
z bawełną 
BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®), 
5% wiskoza; 
do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3998

CENA 19,99/SZT. 
PRZY ZAKUPIE 

2PAKU

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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999
Okulary 
do czytania
Para
modele damskie i męskie; 
oprawki z tworzywa 
sztucznego lub metalu; 
plastikowe soczewki; 
moc okularów od +1,0 
do +3,0 dioptrii; 
do wyboru różne rodzaje 4499

PHILIPS
Suszarka do włosów
Sztuka
trzy ustawienia temperatury 
i prędkości; składany uchwyt 
ułatwia przechowanie

7999
PHILIPS
Maszynka do strzyżenia
Sztuka
zasilana sieciowo; ostrza ze stali szlachetnej; 
11 ustawień długości strzyżenia; mała i lekka – 
zapewnia wygodną obsługę

5499
ESOTIQ
Koszula nocna do karmienia
Sztuka
95% bawełna, 5% elastan lub 93% bawełna, 
5% elastan, 2% wiskoza; z dłuższą listwą guzikową 
ułatwiającą karmienie; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL

MOŻLIWOŚĆ 
SZYBKIEGO 
ROZPIĘCIA

11 DŁUGOŚCI 
STRZYŻENIA

1200 W

SKŁADANY 
UCHWYT

3PAK

STWÓRZ ZESTAW 
Z KOSZULĄ NOCNĄ

ESOTIQ
Majtki damskie
Opak. 3 pary
95% bawełna, 5% elastan; z efektowną 
gumką z logo marki; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: S–XL

2997

699
BELLA MAMMA
Wkładki laktacyjne
Opak. 30 szt.
(1 szt. = 0,23)
oddychające, chłonne

3999
LIGHTZONE
Lampka LED 
ładowana 
indukcyjnie
Sztuka
wybieranie koloru za pomocą przycisku; 
z wbudowaną funkcją latarki; ładowanie 
indukcyjne; do 60 godzin stałego świecenia 
w trybie ECO; doskonała jako światło nocne 
z czujnikiem ruchu i jako przenośna lampka 
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz; 
do wyboru dwa rodzaje

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

CENA 9,99/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE 

3PAKU

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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1999 HOME CREATION
Słuchawka 
prysznicowa 
Wellness
Sztuka
chromowana; z 3 rodzajami 
strumienia wody; dysze 
zapobiegające osadzaniu 
się kamienia; do wyboru 
różne rodzaje

999
HOME CREATION
Mata 
do osuszania 
naczyń
Sztuka
100% poliester; wkład: 100% poliuretan; 
wymiary: 45 × 40 cm; do wyboru różne rodzaje

8999
HOME CREATION
Regał dziecięcy 
do przechowywania
Zestaw
ułatwia zachowanie porządku; 
do przechowywania zabawek 
i akcesoriów; 9 wyjmowanych 
pojemników tekstylnych ze wzmocnionym 
dnem; wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
ok. 65 × 30 × 60 cm

199
Gałązka 
jesienna
Sztuka
wykonana z tworzywa 
sztucznego; o wysokości 
56 cm; do wyboru różne 
rodzaje

1499
HOME CREATION
Wąż prysznicowy
Sztuka
długość: ok. 2 m; pasuje do słuchawki 
prysznicowej Wellness; 
do wyboru 
różne rodzaje

599
CLINAIR
Pasta/Impregnat/
Nabłyszczacz 
do butów
Sztuka
do skór gładkich; do wyboru:
• pasta do butów w kolorze czarnym, brązowym 

lub bezbarwnym; pojemność: 100 ml
• bezbarwny impregnat do każdego koloru obuwia; pojemność: 75 ml
• nabłyszczacz w kolorze czarnym, brązowym 

lub bezbarwnym; pojemność: 75 ml

6999
HOME CREATION
Dekoracyjna 
deska sedesowa
Sztuka
z mechanizmem 
wolnego opadania; 
wykonana z duroplastu; 
pasuje do większości
toalet; do wyboru 
różne rodzaje

1899
HOME CREATION
Korkociąg/Otwieracz do puszek/Wyciskacz do czosnku
Sztuka
do wyboru:
• korkociąg ze zintegrowanym nożykiem do usuwania folii oraz otwieraczem do kapsli
• otwieracz do puszek
• wyciskacz do czosnku, z częścią funkcyjną ze stali nierdzewnej, z zaczepami w uchwycie do zawieszania

DLA DOMU
i dla ciebie

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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  21.0.59218 HOHENSTEIN HTTI  21.0.59218 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

ACTIVE TOUCH
Kurtka softshell 
damska/męskadamska/męska
Sztuka
89% poliester, 11% elastan; z impregnacją 
Bionic Finish Eco odporną na wodę 
i zabrudzenia; podszewka polarowa; 
kieszenie boczne na zamek; rękawy z regulacją 
szerokości; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

HIT

7999

4499
UP2FASHION
Jeansy 
damskie
Para
98% bawełna, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44

1899
UP2FASHION
Koszulka damska
Sztuka
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; z guzikami lub 
elementami koronkowymi; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

3999
UP2FASHION
Sukienka 
damska 
Sztuka
100% poliester; 
do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: S–XL

   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI   12.HOT.01344 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.32
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2499
Wieża z kostek 
do układania
Zestaw
rozwijają motorykę 
i koncentrację; dla dzieci 
w wieku od 12 miesiąca 
życia lub od 2 lat; 
do wyboru różne rodzaje

ACTIVE TOUCH
Skarpety outdoorowe damsko-
-męskie z bawełną BIO
Opak. 2 pary
41% bawełna BIO, 34% poliester (drirelease®), 
23% poliamid, 2% elastan (Lycra®) lub 41% poliester 
(drirelease®), 35% bawełna BIO, 22% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999
ACTIVE TOUCH KIDS
Kurtka dziecięca 
outdoorowa
Sztuka
100% poliester; rękawy: część zewnętrzna: 
97% poliester, 3% elastan; część wewnętrzna: 
100% poliester; podszewka i wypełnienie: 
100% poliester; z powłoką Teflon EcoElite; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 
86/92–134/140
Nie wszystkie 
modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

1999
PLAYLAND
Zabawki kąpielowe 
z diodami LED
Zestaw
w każdym zestawie 4 zabawki; z diodami LED; 
automatycznie zmieniają barwy; do zabawy 
w wodzie; w każdej zabawce 3 niewymienne 
baterie guzikowe; do wyboru różne rodzaje

  17.03.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.03.30393 HOHENSTEIN HTTI  

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

WODOODPORNA 

MAKSYMALNA 
WYSOKOŚĆ: DO 86 CM

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

ALE 
MODNIE,
ale wygodnie

1999
QUEENTEX
Biustonosz/Majtki z koronką
Sztuka/Opak. 2 pary
92% poliamid; 8% elastan (Lycra®); z elementami 
koronkowymi; opakowanie zawiera biustonosz lub 
dwie pary majtek; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary:
biustonosz: 75B–85C
majtki: M–XL

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

1999 Drewniane zabawki 
dla małych dzieci
Sztuka
do wyboru: balansujące klocki, ciągnik/
traktor drewniany, puzzle drewniane 3 w 1, 
sorter klocków, układanka drewniana

1298

CENA 6,49/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE 

2PAKU

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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4999
KRONTALER
Zegar ścienny
Sztuka
średnica: ok. 30 cm; metalowa 
obudowa; mechanizm radiowy; 
automatyczne ustawianie 
czasu; do wyboru różne 
rodzaje

199
QUIGG
Odkurzacz kompaktowy
Sztuka
bezworkowy; zbiornik na kurz 
o pojemności 1,5 l otwierany 
za pomocą przycisku; teleskopowa 
rura ze stali nierdzewnej; przewód 
sieciowy o długości ok. 5 m; 
3 wymienne szczotki; lekki 
i kompaktowy

1499
WORKZONE
Listwa zasilająca 
3-gniazdkowa
Sztuka
16 A/250 V; z podświetlanym wyłącznikiem; z zabezpieczeniem 
przed dziećmi; długość kabla: ok. 1,4 m; kabel: H05VV-F3G 1,0 mm²; 
do wyboru dwa kolory

2999
Wycieraczka
Sztuka
materiał: 100% EVA – 
materiał z recyklingu; 
wymiary: 37 × 60 cm

ZAWIESZKA

AUTOMATYCZNE 
ZWIJANIE 

PRZEWODU 
SIECIOWEGO

AKCESORIA 
W ZESTAWIE

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.34
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2499
HOME CREATION
Filiżanki 
do espresso
Zestaw 4 szt.
porcelanowe, o klasycznym 
kształcie

1999
HOME CREATION
Szklana butelka 
w filcowym etui
Sztuka
pojemność: 750 ml; 
przystosowana do mycia 
w zmywarce; do wyboru 
różne rodzaje

1499
HOME CREATION
Butelka/Kubek 
na napoje
Sztuka
do wyboru: butelka 
o pojemności 750 ml lub 
kubek o pojemności 500 ml

3499
Pojemnik termiczny 
na żywność
Sztuka
pojemność: 1,8 l; 
wkładka ze stali 
nierdzewnej; 
utrzymuje 
temperaturę 
do ok. 4 godzin

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

DNO O STRUKTURZE 
PLASTRA MIODU

ZE SZKLANĄ 
POKRYWKĄ

DO WSZYSTKICH 
TYPÓW 

KUCHENEK

DOMOWE
ni� będniki

8999
HOME CREATION
Patelnia do smażenia 
i serwowania
Sztuka
średnica: 28 cm; ze stali nierdzewnej; 
dno o strukturze plastra miodu; ze szklaną 
pokrywką; do wszystkich typów kuchenek

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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-31%

389
569

BALTA MARE
Dorsz atlantycki
Cena za 100 g
polędwica, bez skóry

produkt
chłodzony

*

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

8500
PHILIPS
Czajnik
Sztuka
pojemność: 1,7 l; 
podświetlany włącznik; 
pokrywa otwierana 
za pomocą przycisku; 
zabezpieczenie przed pracą 
na sucho

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 JEST 

PRZESTĘPSTWEM

Piwo Estrella Galicia*
Butelka 0,33 l
(1 l = 12,09)
hiszpańskie piwo typu lager; edycja specjalna z okazji 
premiery nowego sezonu serialu „Dom z papieru”
kraj pochodzenia: Hiszpania
alk. 5,5% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

399

POJEMNOŚĆ: 1,7 LMOC: 2200 W

36/2021 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

OD CZWARTKU 9.09

OD PONIEDZIAŁKU 6.09 OD ŚRODY 8.09

NIE PRZEGAP OKAZJI



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

