
JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 17–19.06

TYLKO TERAZ

999 MIĘSNE SPECJAŁY
Schab wieprzowy
Cena za kg

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

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

NA EKSPOZYTORZE

-26%

219
299

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

2499
GARDENLINE
Goździki 
Pink Kisses
Opak.
6 sadzonek; 

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI



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
PieczarkiPieczarki 
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.2
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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. 3



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.4
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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. 5



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.6
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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



