
OD SOBOTY 9.10OD ŚRODY 6.10 OD CZWARTKU 7.10

-33% 

499
749

HOFBURGER 
Ser 
Maasdamer 
Opak. 300 g 
(1 kg = 16,63) 

 
Miód
Słoik 400 g 
(1 kg = 22,48)

-30% 

899
1299

-53% 

299
649

MIĘSNE SPECJAŁY 
Ćwiartki 
z kurczaka
Cena za kg 

SOLO 
Papier 
toaletowy
Opak. 16 rolek 
(1 rolka = 0,69)

TYLKO TERAZ

1099

MILKA
Czekolada 
Opak. 250/270/276/280/300 g 
(100 g = 4,00/1 kg = 37,00/36,20/35,68/33,30)

TYLKO TERAZ

999

str. 26 str. 20 str. 33

-50% 

299
599

ŚWIEŻEJESZ
Awokado Hass 
Sztuka

-33% 

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Pomidor 
daktylowy
Opak. 250 g 
(100 g = 1,60)

HOME CREATION
Koc  
polarowy  
Teddy
Sztuka

6999

8999

HOME CREATION
Sztućce 
ze stali 
szlachetnej 
18/10
Zestaw 30 cz.

OD PONIEDZIAŁKU 4.10
DO SOBOTY 9.10



-28%

249
349

ŚWIEŻEJESZ
Seler naciowy
Sztuka

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Włoszczyzna
Opak. 650 g
(1 kg = 6,14)

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-20%

399
499

ŚWIEŻEJESZ
Sałata świeża 
z kostką 
Sztuka

ŚWIEŻO I ZDROWO!

ŚWIEŻEJESZ
Polskie 
ziemniaki 
jadalne
Opak. 2,5 kg
(1 kg = 2,60)

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Pomidor daktylowy
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
klasa I

-33%

ŚWIEŻEJESZ
Kiełki
Opak. 
50/150 g
(100 g = 7,98/2,66)

SAŁATA DŁUŻEJ ZACHOWUJE ŚWIEŻOŚĆ, 
DZIĘKI SPECJALNEJ KOSTCE, KTÓRA 

DOSTARCZA JEJ NIEZBĘDNE SKŁADNIKI

STAŁY 
ASORTYMENT

399

STAŁY 
ASORTYMENT

649

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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ŚWIEŻEJESZ
Seler naciowy
Sztuka

-50%

299
599

ŚWIEŻEJESZ
Awokado Hass 
Sztuka

ŚWIEŻEJESZ
Zioła 
w doniczce 
Sztuka

-37%

299
479

ŚWIEŻEJESZ
Cytryny
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98)
klasa I

-30%

559
799

ŚWIEŻEJESZ
Mango
Sztuka

ŚWIEŻO I ZDROWO!

ŚWIEŻEJESZ
Pomidor daktylowy
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
klasa I

STAŁY 
ASORTYMENT

499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 3

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 4–9.10



MIĘSNE SPECJAŁY
Wątroba z kurczaka 
Opak. 450 g
(1 kg = 5,76)

MIĘSNE SPECJAŁY
Golonka wieprzowa
Cena za kg
przednia, surowa; najlepsza do pieczenia lub na galaretę

TYLKO TERAZ

899

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

TYLKO TERAZ

1299

SOKOŁÓW
Pulled Beef krucha wołowina 
Opak. 450 g
(1 kg = 39,98) 
o smaku pieczeniowym; danie gotowe w 30 minut 

TYLKO TERAZ

1799

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz 
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
z szynki 
wieprzowej

-20%

799
999

-21%

259
329

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-21%

589
749

KRAKUS
Szynka premium/
Łopatka
Puszka 300 g
(1 kg = 19,63)
zawartość mięsa: 83/81%

DO-21%MIĘSO
I WĘDLINY

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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SNACK ATTACK 
Mini salami
Opak. 100 g
wieprzowe, 
dojrzewające; 
w opakowaniu 
10 szt. po 10 g

TYLKO TERAZ

799

Kiełbasa 
wiejska z Wadowic
Cena za kg
wieprzowa, wędzona, pieczona; 100 g wyrobu 
wyprodukowano ze 120 g mięsa wieprzowego 

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa śląska
Opak. 550 g
(1 kg = 14,53)
wieprzowa, wędzona, parzona; zawartość mięsa: 90%

MORLINY
Boczek w słupkach
Opak. 150 g
(100 g = 2,53)
wędzony; mięso wieprzowe: 91%

TYLKO TERAZ

379

Winerki 100% mięsa 
bez konserwantów
Opak. 115 g
(100 g = 4,34)
wieprzowe, wędzone, parzone; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 100 g mięsa wieprzowego; tacka, 
na której znajduje się produkt w 100% z recyklingu

TYLKO TERAZ

499 WĘDLINIARNIA 
CZYSTA ETYKIETA
Parówki z szynki
Opak. 250 g
(100 g = 1,48)
wieprzowe, parzone; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 100 g mięsa 
wieprzowego 
z szynki

JACK’S FARM 
Mini sznycle z kurczaka
Opak. 625 g
(1 kg = 22,38)
panierowane mini sznycle z piersi 
z kurczaka

TYLKO TERAZ

1399

TYLKO TERAZ

2699

produkt
głęboko 

mrożony

-20%

799
999

-26%

369
499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony produkt

chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

KRAKUS
Szynka premium/
Łopatka
Puszka 300 g
(1 kg = 19,63)
zawartość mięsa: 83/81%

 bez glutenu
 bez dodatku fosforanów
 bez dodatku glutaminianu 

 monosodowego

 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. 5

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 4–9.10



-20%

199
249

Chleb Chleb Chleb 
słonecznikowy 
Sztuka 440 g
(1 kg = 4,52)
pszenno-żytni

Chleb 
z sercem
Sztuka 300 g
(1 kg = 8,30)
pszenno-żytni, 
z dodatkiem nasion 
słonecznika i siemienia 
lnianego

TYLKO TERAZ

249

Croissant 
z serem 
i czarnuszką
Sztuka 68 g
(100 g = 2,63)

TYLKO TERAZ

179
Donut 
marshmallow
Sztuka 61 g
(100 g = 3,26)
donut dekorowany różową polewą i piankami marshmallow

TYLKO TERAZ

199

CIASTECZKA 
Z KRAKOWA
Koperty 
z jabłkiem
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
kruche ciastka z cynamonem 
oraz nadzieniem jabłkowym

TYLKO TERAZ

899

DO-20%PIECZYWO

Ciastka rożki 
nadziewane
Opak. 270 g
(1 kg = 18,48)
do wyboru: z jabłkiem 
lub budyniem

TYLKO TERAZ

499

-20%

199
249

Mąka pełnoziarnista
Opak. 1 kg
do wyboru: pszenna lub żytnia

IDEALNA DO WYPIEKÓW

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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Kluski na parze 
Opak. 370 g
(1 kg = 10,24)
z nadzieniem malinowym

TYLKO TERAZ

379

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

749
999

LUBELLA
Danie 
na ciepło 
Opak. 190 g
(100 g = 2,63)
do wyboru 
dwa rodzaje 

TYLKO TERAZ

499

PROSTE HISTORIE
Pizza z szynką 
i pieczarkami 
Opak. 420 g
(1 kg = 16,64)
do przygotowania w piekarniku

TYLKO TERAZ

699

CUCINA NOBILE
Tortelloni/Ravioli/Gnocchi
Opak. 250/500 g
(100 g = 1,60/1 kg = 7,98)
do wyboru: tortelloni prosciutto, tortelloni 
z ricottą i szpinakiem, ravioli z grzybami, gnocchi 

TYLKO TERAZ

399

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

ALL SEASONS
Owoce mrożone
Opak. 500/750 g
(1 kg = 14,98/9,99)
do wyboru: maliny, truskawki 
lub mieszanka owoców jagodowych z wiśniami

produkt
głęboko 

mrożony

-20%

399
499

TAKIE PROSTE
Pierogi
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)
do wyboru różne rodzaje

-28%

179
249

GRZEŚKOWIAK
Świeże surówki
Opak. 300 g
(1 kg = 5,97)
do wyboru różne rodzaje

produkt
głęboko 

mrożony

-35%

649
999

Czeski ser 
panierowany
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 3,25)
oryginalny czeski ser; do smażenia 
na patelni lub w piekarniku

produkt
głęboko 

mrożony

-20%

159
199

D’ANTELLI
Makaron gniazda
Opak. 250 g
(100 g = 0,64)
z pszenicy durum

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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RYBY Z ALDI

Pstrąg
Cena za 100 g
filet; wędzony na gorąco, 
z miodem i przyprawami

TYLKO TERAZ

599
LISNER
Filety śledziowe w sosach
Opak. 280 g
(1 kg = 21,39)
do wyboru: Bałkańskie i Toskańskie

TYLKO TERAZ

599

RYBKA NA ZDROWIE! 
Wiadomo, że ryby to samo zdrowie. 
A najlepsze i najzdrowsze ryby 
w różnych, pysznych odsłonach 
znajdziesz na półkach w ALDI! To dziś 
pstrąg wędzony czy śledzik w sosie?

Filet z makreli
Cena za 100 g
pieczony

TYLKO TERAZ

399

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-20%

399
499

ALMARE
Filety śledziowe 
w kremie pomidorowym
Puszka 200 g
(100 g = 2,00)
zawartość ryby: 60%

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

*

w kremie pomidorowymw kremie pomidorowym

 bez wzmacniaczy smaku
 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.8
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POWIŚLE

Dziedzictwo
Kulinarne



DO-33%NABIAŁ

Mozzarella Sticks 
Opak. 200 g
(100 g = 5,00) 
paluszki mozzarelli 
w chrupiącej panierce; 
w zestawie z sosem 
pomidorowym 

TYLKO TERAZ

999

RYKI 
Rycki Edam 
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
łagodny ser pełnotłusty typu 
holendersko-szwajcarskiego; 
charakteryzuje się delikatnym 
smakiem, wzbogaconym 
orzechową nutą; w kawałku 

TYLKO TERAZ

699

SIERPC
Masło Królewskie 
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
zawartość tłuszczu: 82%

TYLKO TERAZ

499

-21%

329
419

HOCHLAND
Almette
Opak. 150 g
(100 g = 2,19)
puszysty serek twarogowy; do wyboru: śmietankowy, z ogórkiem, z ziołami 

-25%

149
199

SONTNER
Kefir śmietankowy 
z owocami
Opak. 250 g
(100 g = 0,60)
zawartość owoców: 10%; 
do wyboru różne rodzaje

-20%

399
499

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

HOFBURGER 
Ser Maasdamer 
Opak. 300 g
(1 kg = 16,63)
w plastrach

-33%

499
749

 bez substancji konserwujących

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 9
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-20%

319
399

CHÂTEAU
Czekolada deserowa 
Opak. 100 g
z całymi orzechami laskowymi 

-18%

649
799

STORCK
Toffifee
Opak. 125 g
(100 g = 5,19)
chrupiące orzechy laskowe w karmelu, z kremem orzechowym i czekoladą

ORION
Czekolada Studentská 
Opak. 180 g
(100 g = 3,88)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699

MILKA
CzekoladaCzekolada
Opak. 250/270/
276/280/300 g
Opak. 250/270/
276/280/300 g
Opak. 250/270/

(100 g = 4,00/1 kg = 37,00/
36,20/35,68/33,30)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

999

FERRERO
Raffaello
Opak. 230 g
(100 g = 6,52)
chrupiący wafelek z kokosem 
i całym migdałem w środku

TYLKO TERAZ

1499

MIESZKO 
Bombonierka Amoretta 
Opak. 83 g
(100 g = 9,63)
praliny w czekoladzie mlecznej i deserowej 
o smakach: panna cotta, crème brûlée, tiramisu 

TYLKO TERAZ

799

FERRERO
Giotto
Opak. 154,8 g
(100 g = 10,98)
wafelek z orzechowo-mlecznym nadzieniem

TYLKO TERAZ

1699

Dzień
Nauczyciela

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10
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E. WEDEL
Torcik 
Wedlowski
Opak. 250 g
(100 g = 4,40)
wafle w czekoladzie 
przełożone kremem 
orzechowym

TYLKO TERAZ

1099

G’TEA
Oriental 
Legends
Opak. 75/100 g 
(100 g = 19,99/14,99)
herbata liściasta; 
do wyboru: Ceylon 
Collection, Milk Oolong 
lub Darjeeling

TYLKO TERAZ

1499

-20%

1899
2399

JACOBS
Cronat GoldCronat Gold
Słoik 200 gSłoik 200 g
(100 g = 9,50)
kawa rozpuszczalnakawa rozpuszczalna

TCHIBO
Family Strong
Opak. 250 g
(100 g = 2,80)
kawa mielona; mocna 
i wyrazista

TYLKO TERAZ

699

DALLMAYR 
Crema d’Oro 
Opak. 1 kg 
kawa ziarnista 
w zestawie z czekoladą 
mleczną Heidi (100 g) 

TYLKO TERAZ

3899

INKA
Kawa zbożowa
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
do wyboru: karmelowa, 
miodowa lub mleczna

TYLKO TERAZ

599

BATTLER
Herbata 
cejlońska
Opak. 30 × 2 g
(1 szt. = 0,33)
w saszetkach; do wyboru: 
Earl Grey, Green Star 
lub Black Star

TYLKO TERAZ

999

-15%

169
199

ŚNIEŻKA
Cukierki Michałki 
z Hanki/Trufle Premium
Cena za 100 g
do wyboru: cukierki czekoladowe z orzeszkami arachidowymi lub cukierki 
czekoladowe o smaku rumowym; do wyboru różne rodzaje

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

-20
OSZCZĘDZASZ

5,00 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. 11
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Tydzień
koncentracji
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koncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracji

TydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzień
koncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracjikoncentracji

TydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzieńTydzień
koncentracjikoncentracji

Tydzień
koncentracji

OLEOFARM
Olej z awokado
Butelka 250 ml
(100 ml = 7,60)

TYLKO TERAZ

1899
KUJAWSKI
Olej 3 ziarna
Butelka 0,75 l
(1 l = 10,65)
olej rzepakowy z dodatkiem 
olejów z siemienia lnianego 
oraz prażonych pestek dyni

TYLKO TERAZ

799

Miód
Słoik 400 g
(1 kg = 22,48)
do wyboru: leśny, 
gryczany, lipowy

-30%

899
1299

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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Tydzień
koncentracji

Prażona 
cieciorka
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
doskonała alternatywa 
dla słonych przekąsek; 
100% naturalny produkt; 
kraj pochodzenia: Iran

TYLKO TERAZ

499

SŁONPOL
Słonecznik turecki
Opak. 100 g
prażony, z przyprawami

TYLKO TERAZ

299

Berberys suszony
Opak. 100 g
100% naturalny produkt; charakteryzuje 
się odświeżająco kwaśnym smakiem; 
idealny jako przekąska, dodatek 
do jogurtu, musli czy herbaty, a także 
jako dodatek do innych potraw

TYLKO TERAZ

499

-21%

249
319

KING’S CROWN
Ciecierzyca 
gotowana
Słoik 540 g
(1 kg = 6,23)
masa netto po odsączeniu: 400 g

Tydzień
koncentracji

LYTTOS
Grecka oliwa 
z oliwek
Butelka 0,5 l
(1 l = 29,98)
z pierwszego tłoczenia

TYLKO TERAZ

1499

-32%

169
249

DOBRE PLONY
Ryż brązowy
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 4,23)

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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Tydzień
koncentracji

Tydzień

MAKAR
Orzechy 
nerkowca
Opak. 600 g
(1 kg = 31,65)
połówki

TYLKO TERAZ

1899

-21%

299
379

TRADER JOE’S
Rodzynki
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)
sułtańskie, suszone na słońcu

HERBAPOL
Dżem 
Słoik 280 g
(1 kg = 11,75)
w 100% z polskiego 
agrestu

TYLKO TERAZ

329
Konfitura 
brzoskwiniowa
Słoik 446 g
(1 kg = 11,19)
oryginalna grecka; 
85% owoców

TYLKO TERAZ

499

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

-26%

1099
1499

ONE DAY MORE
Musli
Opak. 400/450 g
(1 kg = 27,48/24,42)
do wyboru: Odpornościowe, 
Sylwetkowe lub 
Skoncentrowanych

Konfitura 
morelowa
Słoik 425 g
(1 kg = 14,09)
oryginalna grecka; 
85% owoców 

TYLKO TERAZ

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.14
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4MOVE
Vitamin Kick
Puszka 150 ml
(100 ml = 0,99)
do wyboru: Magnez Forte 
lub Witamina C Forte 1000

TYLKO TERAZ

149

KUBUŚ
Ciasteczka 
maślane
Opak. 100 g
kruche ciasteczka

TYLKO TERAZ

249

-33%

199
299

VITALIS
Tabletki musujące
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,10)
do wyboru: wapń z witaminą D3 
lub magnez z witaminą B6 
o smaku cytrynowym, 
multiwitamina o smaku 
pomarańczowym 

KUBUŚ
Mleczna choco
Opak. 32 g
(100 g = 4,34)
zbożowe ciasteczka z kawałkami czekolady

TYLKO TERAZ

139

SĄDECKI BARTNIK
BIO Syrop z agawy
Opak. 370 g
(1 kg = 27,00)
słodki nektar z rdzenia agawy, 
rośliny naturalnie występującej 
w Meksyku; do deserów i napojów 
lub jako zamiennik cukru

TYLKO TERAZ

999

Konfitura 
morelowa
Słoik 425 g
(1 kg = 14,09)
oryginalna grecka; 
85% owoców 

PODWÓJNA 
DAWKA 

WITAMIN

33%PŁACISZ
MNIEJ O

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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MEIN KUCHENWELT
Gofry XXL 
Opak. 335 g
(1 kg = 14,90)

TYLKO TERAZ

499

BISCOTTO
Mieszanka ciastek 
Opak. 800 g
(1 kg = 37,49)
w puszce 

TYLKO TERAZ

2999
POPPIES
Mrożone makaroniki
Opak. 132 g
(100 g = 11,73)
w opakowaniu 6 różnych smaków

TYLKO TERAZ

1549
Mini świńskie uszka
Opak. 185/225 g
(100 g = 2,70/2,22)
z ciasta francuskiego; do wyboru: 
klasyczne lub karmelizowane z czekoladą

TYLKO TERAZ

499

BISCOTTO
Mini wafle o smaku maślanym
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)

TYLKO TERAZ

999

MUCCIMUCCI
Deser 
lodowy
Opak. 1 lOpak. 1 l
rolada lodowa o smaku 
waniliowym i cappuccino, 
z polewą czekoladową

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

PROMOCJA

499
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.16
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4MOVE
Vitamin Water
Butelka 0,667 lButelka 0,667 l
(1 l = 2,98)
niegazowany napój 
z dodatkiem witamin 
i magnezu; zawiera 
min. 20% soku 
owocowego

TYLKO TERAZ

199

Napój 
owocowy 
Smerfy
Opak. 10 × 200 ml
(1 l = 6,95)
niegazowany; o smaku 
pomarańczowym;
w opakowaniu 10 sztuk 
w torebkach ze słomką

GREAT 
Smoothie
Butelka 215 ml
(100 ml = 1,62)
na bazie soków NFC i przecierów 
owocowych; do wyboru różne smaki

TYLKO TERAZ

349

Coca-Cola
Puszka 6 × 330 ml
(1 l = 6,03)

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

BISCOTTO
Mini wafle o smaku maślanym
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)

TYLKO 
W 6PAKU

ZAWIERA 
30% SOKU 

NFC  NIE 
Z KONCENTRATU 

TYLKO 
W 10PAKU

1194
CENA 1,99/SZT. 

PRZY ZAKUPIE 6-PAKU

1390
CENA 1,39/SZT. 

PRZY ZAKUPIE 10-PAKU

PREMIUM ROSA
Sok 100% NFC 
Butelka 0,5 l
(1 l = 35,98)
do wyboru: 
rokitnik-jabłko-acerola lub 
rokitnik-jabłko-dzika róża

TYLKO TERAZ

1799
Piwo Karlsquell* 
Puszka 0,5 l
(1 l = 3,38)
piwo jasne
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 6% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

PROMOCJA

169
189

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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SOLO
Papier toaletowyPapier toaletowy
Opak. 16 rolek
(1 rolka = 0,69)
3-warstwowy; o delikatnym 
zapachu aloesu
*  26% taniej w porównaniu 

do asortymentu stałego 
(7,49 zł za 8 rolek)
do asortymentu stałego 
(7,49 zł za 8 rolek)
do asortymentu stałego 

PERSIL
Żel 
do prania
Butelka 1,8 l
(1 l = 12,77)
do wyboru: 
uniwersalny 
lub do tkanin 
kolorowych

TYLKO TERAZ

2299

PERSIL
Kapsułki 
do prania Discs
Opak. 28 szt.
(1 szt. = 0,89)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2499

SILAN SUPREME
Płyn 
do płukania 
tkanin
Butelka 1,2 l
(1 l = 8,33)
do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

999

-21%

549
699

TANDIL
Chusteczki 
aktywnie wybielające/
zapobiegające farbowaniu
Opak. 20/24 szt.
(1 szt. = 0,27/0,23)
do wyboru różne rodzaje

-28%

499
699

MR. FRESH
Odświeżacz powietrza Mini spray
Opak. 2 × 24 ml/3 × 18 ml
(1 szt. = 2,50/1,66)
do wyboru różne rodzaje

-40%

299
499

EURODONT
Szczoteczka 
do zębów 
dla dzieci
Opak. 2 szt.
ergonomiczny uchwyt; 
do wyboru różne rodzaje 

-33%

199
299

EURODONT
Pasta do zębów 
dla dzieci
Tubka 100 ml
chroni przed powstawaniem próchnicy; 
przyjemny smak; do wyboru różne rodzaje

-24%

999
1329

NIVEA
Kosmetyki 
dla dzieci
Opak. 0,5 l
(1 l = 19,98)
idealne do codziennej 
pielęgnacji; do wyboru: 
łagodny szampon 
i płyn do kąpieli 2 w 1, 
aksamitne mleczko 
nawilżające

TYLKO TERAZ

1099

OSZCZĘDZASZ
26%*

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.18
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STREFA PUPILA

-20%

799
999

HILTON
Żwirek 
bentonitowy
Opak. 5 l
(1 l = 1,60)
zbrylający; o dużej 
chłonności; niepylący; 
z naturalnej glinki; 
drobny 

-25%

149
199

KOKRA
Karma mokra 
dla kota
Puszka 415 g
(1 kg = 3,59)
pełnoporcjowa; dla dorosłych 
kotów; do wyboru: cielęcina 
i drób, drób, dziczyzna i indyk, 
ryba, wołowina i wątróbka

-36%

159
249

TOPICTOPIC
Karma mokra 
dla kota
Puszka 205 g
(100 g = 0,78)
pełnoporcjowa; z witaminami A, 
D3 i E; z kwasami tłuszczowymi 
omega-3 i omega-6; do wyboru: 
• z kurczakiem i kaczką 
• z wołowiną i kurczakiem 
• z wołowiną, indykiem 

i kurczakiem

DO-36%PŁACISZ
MNIEJDZIEŃ

zwierząt!
Dobra karma jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju 
naszych czworonożnych pupili. Wpływa na ich zdrowie, 
sierść, układ trawienny, ale też dobre samopoczucie 
i energię na co dzień. Zdrowa karma powinna zawierać 
tylko czyste surowce, bez sztucznych dodatków – 
barwników, konserwantów, dodatków smakowych, 
a jednocześnie być dobrze zbilansowana, aby 
zapewniać naszym sierściuchom wszystko to, czego 
potrzebują do prawidłowego funkcjonowania.

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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Noga kaczki 
zagrodowej 
z Podlasia
Cena za kg
całość; z chowu bez antybiotyków; z małych 
gospodarstw rodzinnych; wolno rosnąca; 
z dostępem do zagrody na świeżym powietrzu

TYLKO TERAZ

2390

Filet z piersi 
kaczki 
zagrodowej 
z Podlasia
Cena za 100 g
całość; z chowu bez antybiotyków; z małych 
gospodarstw rodzinnych; wolno rosnąca; 
z dostępem do zagrody na świeżym powietrzu

TYLKO TERAZ

329

-53%

299
649

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Ćwiartki 
z kurczaka
Cena za kg
świeże

Kurczak 
kukurydziany
Cena za kg
świeży; klasa A

TYLKO TERAZ

999

Marakuja
Sztuka

TYLKO TERAZ

149
-46%

159
299

Marchew
Cena za kg

Polska śliwka
Cena za kg

DO-53%PŁACISZ
MNIEJ

STAŁY 
ASORTYMENT

499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.20
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-30%

349
499

Polędwica 
łososiowa
Opak. 100 g
w plastrach; 100 g wyrobu 
wyprodukowano ze 103 g 
mięsa wieprzowego

-26%

2199
2999

KRAKUS
Szynka 
od szwagra
Cena za kg
wieprzowa; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 100 g 
mięsa wieprzowego

SOKOŁÓW
Mięsiwo z golonką/
Wieprzowina 
z galaretką
Puszka 300 g
(1 kg = 18,30)
zawartość mięsa: 87/91%

TYLKO TERAZ

549

SOKOŁÓW
Danie gotowe
Opak. 360 g
(1 kg = 22,19)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

799

TYLKO TERAZ

599

produkt
chłodzonyprodukt

chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Halibut Halibut 
niebieski niebieski niebieski 
Cena Cena 
za 100 gza 100 gza 100 g
filet bez skóryfilet bez skóryfilet bez skóry

Marchew
Cena za kg

OSZCZĘDZASZ
8,00 ZŁ 

DEVELEY
Musztarda kremska
Słoik 350 g
(1 kg = 7,11)

PROMOCJA

249
299

produkt
chłodzony

BALTA MARE
Filety 
śledziowe 
smażone
Słoik 800 g
(1 kg = 12,48)
w zalewie 
solankowej; 
masa netto 
po odsączeniu: 
400 g

-28%

499
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. 21



-25%

329
439

Deser Topi Maxi
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 8,23)
deser mleczno-orzechowy; 
zawartość mleka: 66%

MÖVENPICK
Jogurt śmietankowy
Opak. 150 g
(100 g = 1,99)
do wyboru: brzoskwinia-marakuja, jeżyna-wanilia, 
limonka-mandarynka, wiśnia

TYLKO TERAZ

299

Bravo Crem
Opak. 0,5 l
(1 l = 11,98)
włoski krem roślinny, 
zawartość tłuszczu: 27%; 
do dekorowania 
i przekładania ciast, 
tortów, lodów; wyjątkowo 
trwały, ubity 3,5-krotnie 
powiększa swoją objętość 

TYLKO TERAZ

599

-30%

479
689

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PRIMELLO
Serek twarogowy 
do smarowania
Opak. 80/90/100 g
(100 g = 4,99/4,43/3,99)
do wyboru: ziołowy, z ananasem i migdałami, z papryką i chili, z łososiem, jalapeño, toscana 

-20%

399
499

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

LYTTOS
Ser Feta
Opak. 200 g
(100 g = 2,40)
oryginalna grecka feta; 
ser wytwarzany jest 
z mieszanki mleka 
owczego i koziego

DO-30%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.22
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TUREK 
Ser Grand Blue 
Opak. 100 g 
ser pleśniowy o intensywnym, 
lekko słonym smaku 

TYLKO TERAZ

379
produkt

chłodzony

produkt
chłodzony

PRIMELLO
Serek twarogowy 
do smarowania
Opak. 80/90/100 g
(100 g = 4,99/4,43/3,99)
do wyboru: ziołowy, z ananasem i migdałami, z papryką i chili, z łososiem, jalapeño, toscana 

-25%

599
799

SWEET VALLEY
Borówka leśna
Słoik 400 g
(1 kg = 14,98)
skandynawska; 
całe owoce

Poke bowl
Opak. 350 g
(1 kg = 39,97)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1399

-20%

119
149

MUSZYNA 
SKARB ŻYCIA
Woda 
mineralna
Butelka 
1,5 l
(1 l = 0,79)
wysokozmi-
neralizowana; 
lekko gazowana

DAWTONA
Sok 
pomidorowy 
Butelka 330 ml
(1 l = 3,91)
do wyboru: z polskimi 
ziołami, z kiszonym 
ogórkiem lub z imbirem

TYLKO TERAZ

129

Kofola
Butelka 2 l
(1 l = 3,00)
napój gazowany 
o smaku coli; 
z syropem Kofo 
zawierającym 
14 ziołowych 
składników

TYLKO TERAZ

599

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

PROFORMANCE
ISO Light
Butelka 0,5 l
(1 l = 2,38)
napój izotoniczny o smaku 
grejpfrutowo-cytrynowym; 
zawartość soku owocowego: 
6%; z dodatkiem 6 witamin 
i magnezu

-25%

119
159

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



-25%

399
535

RIO D’ORO
Sok pomarańczowy
Karton 2 l
(1 l = 2,00)

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-18%

449
549

WINTER TRAUM
Pierniczki 
norymberskie
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)
na opłatku, w polewie z czekolady lub lukrowane 

KINDER
Choco fresh
Opak. 2 × 20,5 g
(100 g = 9,00)
chłodzona słodka przekąska; połączenie mlecznej czekolady 
z kremem z orzechów laskowych i mlecznego nadzienia

TYLKO TERAZ

369

STORCK
Merci
Black & White
Opak. 240 g
(100 g = 5,41)
czekoladki w mlecznej i gorzkiej czekoladzie

TYLKO TERAZ

1299

produkt
chłodzony

JACOBS
Krönung
Opak. 250 g
(100 g = 3,60)
kawa mielona; średnio palona, 
o intensywnym smaku

PROMOCJA

899
1089

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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Piwo Kozel Světlý Ležák*
Puszka 0,5 l
(1 l = 6,38)
piwo typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

319
Piwo Amber* 
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
do wyboru: 
• APA 
• Koźlak 
• Pszeniczniak 
kraj pochodzenia: 
Polska 
alk. 5,2%–6,5% obj. 
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

499

1299
GARDENLINE
Sukulenty
Sztuka 
w ozdobnej doniczce o średnicy 
ok. 12 cm; wysokość rośliny: 
ok. 18–30 cm zależnie od rodzaju; 
do wyboru różne rodzaje i kolory doniczek

699 GARDENLINE
Cyklamen perski
Sztuka 
w doniczce o średnicy ok. 12 cm, 
wysokość: ok. 27 cm; 
do wyboru różne kolory

1699
GARDENLINE
Wrzos zwyczajny
Sztuka 
w doniczce o średnicy 17 cm; 
do wyboru różne kolory

-20%

319
399

Piwo Desperados* 
Butelka 0,4 l
(1 l = 7,98) 
o aromacie tequili 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 6% obj. 
*  dostępne w wybranych sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

9999

20%PŁACISZ
MNIEJ O

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



-20%

799
999

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz 
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
z szynki wieprzowej

-25%

399
535

RIO D’ORO
Sok pomarańczowy
Karton 2 l
(1 l = 2,00)

6900
HOME CREATION
Patelnia z powłoką ceramiczną
Sztuka 
kute aluminium; nieprzywierająca powłoka PFOA/
PTFE Free (wolna od pochodnych teflonu); do wyboru 
dwa rodzaje

produkt
chłodzony

QUEENTEX
Piżama damska
Komplet 
100% bawełna lub 99% bawełna, 
1% włókno metalizowane, 
lub 95% bawełna, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL

3999

  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  

WYBRANE 
MODELE 

Z EFEKTOWNYM 
POŁYSKIEM

ŚREDNICA 28 CM NA INDUKCJĘ DO PIEKARNIKA 
(MAKS. 200°C)

OD SOBOTY 9.10OD CZWARTKU 7.10

OD PONIEDZIAŁKU 4.10 OD ŚRODY 6.10

NIE PRZEGAP OKAZJI

40/2021

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.

Biuro Obsługi Klienta
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wsparcia zapraszamy
do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas.
Bezpłatna infolinia: 800 118 118
lub połączenie z konsultantem: +48 32 35 70 300

Wolisz napisać?
Napisz e-mail na: obsluga.klienta@aldi.pl 
lub skorzystaj z formularza kontaktowego 
na www.aldi.pl, w zakładce Kontakt.

Sprawdź nasze oferty pracy
na PRACA.ALDI.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



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



