
OD PONIEDZIAŁKU 04.10* DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
*w wybranych sklepach DO NIEDZIELI, 10.10. Dowiedz się więcej na lidl.pl

KATALOG Z OFERTĄ 
PRODUKTÓW



COMBINO
BIO makaron 
dla dzieci
500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 7,98

500 g

3,99

BIO
HA
TER

BIOHATERSKIE
OFERTY!

CHEF SELECT
BIO ravioli 
lub tortelloni
250 g/1 opak.
100 g = 4,00

250 g

9,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 

FRESHONA
BIO warzywa
750 g/1 opak.
różne rodzaje,
produkt mrożony
1 kg = 13,32

750 g

9,99



CHEF SELECT
BIO lasagne
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 29,98

400 g

11,99

BIOHATERSKIE

KANIA
BIO pesto
190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,26

190 g

9,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 

FRESHONA
BIO passata 
pomidorowa
820 ml/1 but.
1 l = 6,93

RÓŻNE RODZAJE

4,99

FRESHONA
BIO pomidory 
siekane
425 ml/1 pusz.
1 l = 9,39

425 ml

3,99



SKŁADNIKI: 'PRZYGOTUJ 

WCZEŚNIEJ: 
makaron spaghetti - 250 g 
mięso mielone - 500 g 
cebula - 1 szt. 
czosnek - 1 ząbek 

Makaron spaghetti 
·ugotuj zgodnie
z instrukcją

BIO przecier pomidorowy F�esh�na 
- 1 łyżeczka • , . • ,

na opakowaniu.

BI� pomidory krojone w puszce -- 1 szt.
(lub BI0 passata pomido�owa Freshona - 0,5 l) •
BI9 oliwa z oliwek Primadonna
pieprz 

. cukier •• ' 

sól 

• • 
•

• 

• 

• 

•• •• • • ••

.• 
PRZYGOTUJ: 

• • 
• 

... . . " . -
• ·robot w1ęlofµnkcyjn� • • •
tarkę o drobnych acz.kach
papier do pieczenia
okr,głą formę do pieczenia ciasta o średnicy 18 cm
piekarni'k rozg-rzany do temperat�ry 175�C

• silikonówą łop·atkę
· .P�terę do ciasta

•

https://kuchnialidla.pl/spaghetti-bolognese-2


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: SMAŻYMY CEBULĘ, CZOSNEK I MIĘSO 
MIELONE

Posiekaną cebulę i czosnek podsmażamy na oliwie. Wrzucamy 
mięso mielone. Smażymy, mieszając.

KROK 2: DODAJEMY POZOSTAŁE SKŁADNIKI

Dodajemy pomidory w puszce lub passatę pomidorową, przecier 
pomidorowy. Doprawiamy pieprzem, solą, szczypta cukru 
i dusii dusimy co najmniej 30 minut (jeśli używamy wołowiny, 
wydłużamy czas do 1,5 godziny). Jeśli płyn odparuje, dodajemy 
więcej passaty lub wody.

KROK 3: PODAJEMY SPAGHETTI

Na talerze wykładamy ugotowany wcześniej makaron spaghetti. 
Na makaron wykładamy zawartość patelni.

WSKAWSKAZÓWKA! Idealnym daniem dla zabieganej rodzinki jest sos 
mięsny do makaronu, zwany popularnie sosem bolognese. Ugotuj 
go od razu więcej! Proporcje z przepisu pomnóż przez dwa, 
a nawet – trzy!



BIO
HA
TER

BIOHATERSKIE
OFERTY!

MILBONA
BIO gorgonzola
170 g/1 opak.
100 g = 4,70

NOWOŚĆ

7,99
MILBONA
BIO camembert
250 g/1 opak.
100 g = 4,00

250 g

9,99
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LOVILIO
BIO Parmigiano 
Reggiano, tarty
125 g/1 opak.
100 g = 10,39

125 g

12,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



SOLEVITA
BIO syrop z kwiatów 
czarnego bzu
500 ml/1 but.
1 l = 19,98

500 ml

9,99

BIOHATERSKIE

JAMAR
BIO ocet 
jabłkowy
500 ml/1 but.
1 l = 7,98

SUPERCENA

3,99
PRIMADONNA
BIO grecka oliwa 
z oliwek extra virgin
500 ml/1 but.
1 l = 31,98

500 ml

15,99

GOLDEN SUN
BIO quinoa 
lub chia
300 g, 400 g/1 opak.
1 kg = 26,63/19,98

RÓŻNE RODZAJE

7,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



QUISOTTO ZE 
SZPINAKIEM I CHORIZO

BIO mrożony szpinak liściasty Freshona – 350 g
cebula – 1 szt.
bulion warzywny – 400 ml
BIO biała quinoa Golden Sun – 200 g
olej – 2 łyżki
białe wino wytrawne – 100 ml
parmezan – parmezan – 60 g
masło – 2 łyżki
chorizo – 150 g
sól
pieprz

SKŁADNIKI:

https://kuchnialidla.pl/quisotto-ze-szpinakiem-i-chorizo


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: PODSMAŻAMY CEBULĘ

Szpinak rozmrażamy. Cebulę obieramy i kroimy w drobną 
kostkę. Bulion podgrzewamy. Quinoa dokładnie 
płuczemy na sitku i osączamy. Podsmażamy z cebulą 
na 1 łyżce gorącego oleju przez 1 minutę aż do zeszklenia.

KROK 2: GOTUJEMY QUISOTTO

DolewaDolewamy wino i gotujemy, mieszając, aż ciecz prawie 
całkowicie odparuje. Wlewamy odrobinę bulionu 
i gotujemy na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. 
Gdy ciecz w garnku prawie całkowicie odparuje, 
dolewamy po trochu bulion i gotujemy na wolnym ogniu 
łącznie przez ok. 15 minut.

KROK 3: DOPRAWIAMY QUISOTTO

SSzpinak dokładnie odciskamy. Dodajemy do quisotta 
i gotujemy razem przez kolejne 5 minut na małym ogniu, 
doprawiając odrobiną soli i pieprzu. Parmezan ścieramy 
drobno na tarce. 2 łyżki parmezanu i masło dodajemy do 
quisotta, garnek zdejmujemy z ognia i odstawiamy pod 
przykryciem na 5 minut.

KROK 4: SMAŻYMY CHORIZO

ChoriChorizo obieramy ze skórki, kroimy w plasterki, a te 
następnie na pół. Smażymy na pozostałym gorącym oleju 
przez ok. 1 minutę z obu stron. Osączamy na ręczniku 
papierowym. Quisotto kładziemy na talerze, posypujemy 
pozostałym parmezanem i obkładamy chorizo.



POLSKIE WĘDLINY BIO
Z LUBELSZCZYZNY

FARMY ROZTOCZA
BIO Polska 
wieprzowina 
– mięso mielone
300 g/1 opak.
1 kg = 46,63

SUPERCENA

13,99

FARMY ROZTOCZA
BIO Polska wołowina 
– burgery
200 g/1 opak.
100 g = 6,50

SUPERCENA

12,99

FARMY ROZTOCZA
BIO Parówki
z szynki 
250 g/1 opak.
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (100 g = 3,20) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,99/1 opak. (100 g = 2,40)

DRUGI PRODUKT 

50% TANIEJ

5,99*
7,99

FARMY ROZTOCZA
BIO Kiełbasa krucha
300 g/1 opak.
* cena regularna: 
11,99/1 opak. (1 kg = 39,97) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
8,99/1 opak. (1 kg = 29,97)

DRUGI PRODUKT 

50% TANIEJ

8,99*
11,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



CHARSZNICKIE POLA NATURY
BIO Zakwas z buraka,
z kapusty lub z ogórka
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
5,99/1 but. (1 l = 11,98) 
cena przy zakupie 2 but.: 
4,79/1 but. (1 l = 9,58)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

4,79*
5,99

CHARSZNICKIE POLA NATURY
BIO Surówka 
z kapusty kiszonej
650 g/1 opak.
* cena regularna: 
6,99/1 opak. (1 kg = 10,75) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,59/1 opak. (1 kg = 8,60)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

5,59*
6,99

CHARSZNICKIE POLA NATURY
BIO Ogórki kiszone
1 kg/1 opak.
* cena regularna: 
7,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,39/1 opak. 

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

6,39*
7,99

CHARSZNICKIE POLA NATURY
BIO Surówki
410 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
4,99/1 opak. (1 kg = 12,17) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,99/1 opak. (1 kg = 9,73)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

3,99*
4,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

CHARSZNICKIE POLA NATURY
BIO Kapusta 
kiszona 
750 g/1 opak.
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (1 kg = 10,65) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,39/1 opak. (1 kg = 8,52)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

6,39*
7,99

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



KINGA PARUZEL

ROLLSY Z KAPUSTY 
PEKIŃSKIEJ Z WARZYWAMI 
I HUMUSEM 

kapusta pekińska – 1 szt.
papryka czerwona – 1 szt.
papryka żółta – 1 szt.
marchewki baby – 100 g
ugotowane buraki – 150 g
rzepa – ½ szt.
zielozielony ogórek – 1 szt.
BIO humus Chef Select – 100 g
BIO oliwa z oliwek Primadonna – do skropienia warzyw
sól – 1 szczypta
mielony pieprz czarny – 1 szczypta
czarnuszka Purella – 2 łyżki
kiełki rzodkiewki – 50 g

SKŁADNIKI:

https://kuchnialidla.pl/rollsy-z-kapusty-pekinskiej-z-warzywami-i-humusem


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: KROIMY WARZYWA

Wszystkie warzywa (poza kapustą) kroimy w słupki. 
Kapustę pekińską dzielimy na pojedyncze liście. 
Z każdego liścia wykrawamy głąb.

WSKAWSKAZÓWKA! Głąb kapusty możesz dodać do zupy, 
przeznaczyć na sok lub wykorzystać do przygotowania 
stir-fry.

KROK 2: ZWIJAMY I PODAJEMY ROLLSY

Liście Liście kapusty smarujemy humusem. Na warstwie 
humusu układamy kiełki rzodkiewki i warzywa pokrojone 
w słupki. Całość oprószamy solą, pieprzem i czarnuszką. 
Skrapiamy oliwą.

Rollsy zwijamy, mocno dociskając farsz i zamykając go 
w środku. Każdy rolls przekrawamy na pół.



BIO
HA
TER

BIOHATERSKIE
OFERTY!

MILBONA
BIO jogurt 
pitny
500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 7,98

500 g

3,99

MILBONA
BIO skyr wanilia
400 g/1 opak.
1 kg = 14,98

NOWOŚĆ

5,99

MILBONA
BIO jogurt 
z płatkami 
w toperze
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,99

150 g

2,99

ALESTO
BIO mango 
suszone
150 g/1 opak.
100 g = 7,99

150 g

11,99
ALESTO
BIO chipsy 
kokosowe
150 g/1 opak.
100 g = 4,66

150 g

6,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



BIOHATERSKIE

BIO szpinak
150 g/1 opak.
100 g = 3,99

150 g

5,99
BIO rukola
80 g/1 opak.
100 g = 6,24

80 g

4,99

CHEF SELECT
BIO hummus
160 g/1 opak.
naturalny, paprykowy
lub pomidorowy
* cena regularna: 
4,99/1 opak. (100 g = 3,12) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,99/1 opak. (100 g = 2,49)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

3,99*
4,99

BELBAKE
BIO mąka
1 kg/1 opak.
typ 550, typ 1050 
lub pełny przemiał
* cena regularna: 
3,99/1 opak.  
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,99/1 opak. 

DRUGI PRODUKT 

50% TANIEJ

2,99*
3,99

KUCHNIALIDLA.PL
BIO ryż
500 g/1 opak.
biały lub brązowy 
długoziarnisty
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (1 kg = 11,98) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,79/1 opak. (1 kg = 9,58)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

4,79*
5,99

BIO ORGANIC
BIO kasza
500 g/1 opak.
gryczana lub jaglana
* cena regularna: 
4,99/1 opak. (1 kg = 9,98) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,99/1 opak. (1 kg = 7,98)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

3,99*
4,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



KINGA PARUZEL

JAGLANE À LA BOUNTY 
W SŁOICZKU

JAGLANE À LA BOUNTY   

BIO kasza jaglana Bio Organic – 100 g
mleczko kokosowe Real Thai – 500 ml
wiórki kokosowe – 90 g
syrop z agawy – 4 łyżki
sól – ¼ łyżeczki

POLEPOLEWA CZEKOLADOWA   

gorzka czekolada (wegańska) – 100 g
mleczko kokosowe Real Thai – 100 ml
sól – 1 szczypta
BIO syrop klonowy Maribel – 2 łyżki

DO DEKORACJI   

BIO chipsy kokosowe Alesto – 100 g

PRZPRZYGOTUJ  

blender ręczny
słoiczki do podania deserów

SKŁADNIKI:

https://kuchnialidla.pl/jaglane-a-la-bounty-w-sloiczku


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY BAZĘ DESERU

Kaszę jaglaną prażymy w suchym rondelku, cały czas 
mieszając, aż lekko się zarumieni i zacznie wydawać 
delikatny, orzechowy aromat. Dodajemy mleczko kokosowe. 
Zmniejszamy ogień. Gotujemy, cały czas mieszając, aż kasza 
wchłonie cały płyn.
ZZdejmujemy z ognia. Doprawiamy solą. Dodajemy syrop 
z agawy i mieszamy, aż składniki się połączą.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY POLEWĘ CZEKOLADOWĄ

Czekoladę łączymy w garnku z mleczkiem kokosowym 
i syropem klonowym. Doprawiamy solą. Gotujemy na małym 
ogniu, aż czekolada się rozpuści. Zdejmujemy z ognia.

KROK 3: MIKSUJEMY BAZĘ DESERU

BaBazę deseru miksujemy za pomocą blendera na gładki, 
jednolity krem. Jeżeli po zmiksowaniu deser okaże się zbyt 
gęsty, dodajemy 1 łyżkę mleczka kokosowego i ponownie 
miksujemy całość aż do uzyskania pożądanej, budyniowej 
konsystencji.

KROK 4: DODAJEMY WIÓRKI KOKOSOWE

Do zmiksDo zmiksowanej bazy deseru dodajemy wiórki kokosowe. 
Dokładnie mieszamy.

KROK 5: PODAJEMY DESER

Gotową zmiksowaną bazę deseru przekładamy do słoiczków. 
Z wierzchu polewamy polewą czekoladową. Dekorujemy 
chipsami kokosowymi.
DeseDeser odstawiamy do wystudzenia, a następnie wkładamy 
do lodówki na ok. 1 godzinę. Jaglane à la bounty najlepiej 
smakuje schłodzone.

https://www.youtube.com/watch?v=rbnXeRl_yXs


** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej na https://obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji. 

CROWNFIELD
BIO musli 
i crunchy
500 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
13,99/1 opak. (1 kg = 27,98) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
10,99/1 opak. (1 kg = 21,98)

DRUGI PRODUKT 

42% TANIEJ

10,99*
13,99

MARIBEL
BIO syrop 
klonowy 
z Kanady
189 ml/1 but.
100 ml = 7,67

189 ml

14,49

CROWNFIELD
BIO owsianka 
w kubeczku
70 g/1 opak.
owoce-nasiona lub kokos-chia
* cena regularna: 
2,99/1 opak. (100 g = 4,27) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,29/1 opak. (100 g = 3,27)

DRUGI PRODUKT 

46% TANIEJ

2,29*
2,99

CROWNFIELD
BIO płatki
owsiane
błyskawiczne
500 g/1 opak.
* cena regularna: 
3,49/1 opak. (1 kg = 6,98) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,59/1 opak. (1 kg = 5,18)

DRUGI PRODUKT 

50% TANIEJ

2,59*
3,49

CROWNFIELD
BIO musli 
z liofilizowanymi 
owocami**
500 g/1 opak.
1 kg = 27,98

500 g

13,99

MARIBEL
BIO syrop
250 g/1 opak.
daktylowy
lub ryżowy
100 g = 3,20

250 g

7,99

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



PURELLA
BIO morwa 
biała
45 g/1 opak.
100 g = 7,09

SUPERCENA

3,19

PURELLA
BIO jagody 
Acai, proszek
21 g/1 opak.
100 g = 28,52

SUPERCENA

5,99

PURELLA
Czarnuszka
40 g/1 opak.
100 g = 7,48

SUPERCENA

2,99

TASTINO
BIO wafle
100 g/1 opak.
ryżowe lub kukurydziane
z solą morską
* cena regularna: 
2,49/1 opak.  
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,00/1 opak. 

KUP 2 ZA 4 ZŁ

2,00*
2,49

CHOCO NUSSA
BIO krem 
orzechowo-
-kakaowy,
z certyfikatem
UTZ
300 g/1 opak.
1 kg = 39,97

300 g

11,99
ALESTO
BIO chipsy 
bananowe
150 g/1 opak.
100 g = 3,99

150 g

5,99

SNACK DAY
BIO pałeczki
kukurydziane
60 g/1 opak.
z kaszą jaglaną lub gryczaną
100 g = 3,65

60 g

2,19

CROWNFIELD
BIO płatki
owsiane
błyskawiczne
500 g/1 opak.
* cena regularna: 
3,49/1 opak. (1 kg = 6,98) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,59/1 opak. (1 kg = 5,18)

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



SNACK DAY
BIO chrupki
jaglane
120 g, 150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,33/2,66

RÓŻNE RODZAJE

3,99

BIO
HA
TER

BIOHATERSKIE
OFERTY!

Cherry Party
lub Mango Magic
30 g/1 opak.
100 g = 11,63

SUPERCENA

3,49

RAW BIO
Energy baton,
wegański, bez 
dodatku cukru*
50 g/1 opak.
kokos-cytryna
lub kokos-czarna porzeczka
100 g = 5,98

SUPERCENA

2,99
SNACK DAY
BIO chipsy warzywne
lub ze słodkich
ziemniaków
100 g/1 opak.

100 g

7,99

SNACK DAY
BIO przekąska
z soczewicy
100 g/1 opak.
różne rodzaje

NOWOŚĆ

3,99

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej na https://obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji. 

 
SZUKAJ 
PRZY
KASIE

SZUKAJ 
PRZY
KASIE

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



BIOHATERSKIE

HERBELLA
BIO Woda
mineralna
z miętą,
gazowana
1 l/1 but.

SUPERCENA

2,69

SONDEY
BIO ciastka owsiane z czekoladą 
mleczną, z certyfikatem UTZ
200 g/1 opak.
100 g = 2,75

200 g

5,49

FAIRGLOBE
BIO czekolada 
mleczna 
z certyfikatem 
Fairtrade*
100 g/1 opak.

100 g

6,99

SOLEVITA
BIO sok imbirowo-
-cytrynowy NFC*
250 ml/1 but.
100 ml = 4,00

250 ml

9,99
SOLEVITA
BIO sok z limonki
250 ml/1 but.
100 ml = 2,00

250 ml

4,99

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej na https://obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji. 

SAGUARO ESSENCE
BIO Woda smakowa, niegazowana
500 ml/1 but.
mandarynka, pomarańcza i trawa cytrynowa, ogórek, 
cytryna i limonka lub cytryna, bazylia i yuzu
1 l = 3,98

NOWOŚĆ

1,99 ZERO
KONSERWANTÓW,

KALORII, 
DODATKU CUKRU 

I SŁODZIKÓW

NATURALNE
AROMATY

PORĘCZNA
BUTELKA

ODŚWIEŻAJĄCY
SMAK

√

√

√

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



LAVAZZA
BIO Tierra, kawa mielona
180 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,44

SUPERCENA

16,99

PREMIERA
W

OD PONIEDZIAŁKU, 04.10 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



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



