
JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–NIEDZ. 24–27.06
TYLKO TERAZ

349
CRUNCHIPS
Chipsy
Opak. 140 g 
(100 g = 2,49)

TYLKO TERAZ

1799
DZIKI TROP
Stek z szynki dzika w marynacie
Opak. 300 g 
(1 kg = 59,97)

-40%

899
1499

Winogrona zielone 
bezpestkowe
Cena za kg
klasa I

TYLKO TERAZ

1899
JACOBS
Crema
Słoik 200 g 
(100 g = 9,50)

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI

NA EKSPOZYTORZE



DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

349
Polędwica 
z mintaja
Cena za 100 g
bez skóry; ryba dziko żyjąca; 
z czystych wód Oceanu Spokojnego

TYLKO TERAZ

1799
DZIKI TROP
Stek z szynki dzika w marynacie
Opak. 300 g
(1 kg = 59,97)
delikatne i kruche mięso w marynacie na grilla lub patelnię; z polskich lasów; 
wolne od antybiotyków; nie z hodowli

Bułka pszenna
Sztuka 65 g
(100 g = 0,75)
z chrupiącą skórką

-23%

049
064

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DZIKI TROP
Karkówka z dzika w marynacie 
Opak. 300 g
(1 kg = 59,97)
delikatne i kruche mięso w marynacie na grilla lub patelnię; z polskich lasów; 
wolne od antybiotyków; nie z hodowli

TYLKO TERAZ

1799

-40%

899
1499

Winogrona zielone 
bezpestkowe
Cena za kg
klasa I

Ogórki małosolne
Opak. 1 kg
(1 kg = 10,98)
masa netto po odsączeniu: 500 g

TYLKO TERAZ

549
Kiwi gold
Opak. 3 szt. 
(1 szt. = 2,00)
klasa I 

TYLKO TERAZ

599

produkt
chłodzony

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

699
ROLESKI
Sos premium 
Makłowicz Menu
Słoik 480/500 g
(1 kg = 14,56/13,98)
do wyboru: spaghetti, 
słodko-kwaśny, meksykański

FJÖRDEN’S
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
• z kremem pomidorowym 

mozzarella

-20%

379
479

BUTTELLA
Olej rzepakowy
Opak. 3 l
(1 l = 4,16)
wysoka zawartość tłuszczów 
nienasyconych

-16%

1249
1489

BISCOTTOBISCOTTO
Ciastka owsiane
Opak. 210 g
(100 g = 0,95)
z sezamem

-33%

199
299

TYLKO TERAZ

649
Spód do pizzy
Opak. 223 g
(100 g = 2,91)
z oliwą z oliwek, serem 
cheddar i mozzarella

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

*
* Szukaj produktów z niebieskim zna-

kiem MSC. Ryby i owoce morza z tym 
znakiem pochodzą ze zrównowa-
żonych połowów z certyfi katem MSC.

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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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1899
JACOBS
Crema
Słoik 200 g
(100 g = 9,50)
kawa rozpuszczalna

TYLKO TERAZ

299
LAJKONIK
Junior
Opak. 100/140 g
(100 g = 2,99/2,14)
do wyboru: 
• W Podróży – delikatne 

i kruche ciasteczka 
w sześciu kształtach 
o smaku waniliowym 

• Wesołe Literki – delikatne 
i kruche krakersy o obniżonej zawartości soli 
(w stosunku do standardowych krakersów)

TYLKO TERAZ

199
CECHINI MUSZYNA
Napój gazowany
Butelka 1,5 l
(1 l = 1,33)
na bazie naturalnej wody 
mineralnej; do wyboru: 
lemon lub mango

TRADER JOE’S
Mieszanka 
orzechów 
i rodzynek
Opak. 200 g
(100 g = 3,85)
zawiera rodzynki, migdały, orzechy brazylijskie, 
włoskie, laskowe i nerkowca 

-20%

769
969

BEZ DODATKU 
CUKRU

TYLKO TERAZ

2268
Piwo Harnaś*
Puszka 12 × 0,5 l
(1 l = 3,78)
piwo jasne typu lager 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj. 
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

349
CRUNCHIPS
Chipsy
Opak. 140 g
(100 g = 2,49)
do wyboru o smaku: 
paprykowym, 
serowym, mięsnym 
lub solone

ŁOWICZ
Syrop owocowy 
Butelka 400 ml
(1 l = 7,98)
do wyboru: cytryna-limonka 
lub pomarańcza; zawiera 
witaminy C i D

-20%

319
399

BISCOTTO
Crusper
Opak. 5 × 25 g
(100 g = 2,31)
wafelek orzechowo-mleczny; 
pakowane po 5 szt. 

-21%

289
369

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

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



� iałamy odpowiedzialnie
Pszczoły odgrywają ogromną rolę w rolnictwie
oraz produkcji żywności. Odpowiadają za zapylanie
roślin, które stanowią ponad 1/3 naszej 
codziennej diety. Niestety poprzez zmiany
klimatu, toksyczne pestycydy oraz brak
naturalnego pokarmu grozi im wyginięcie.
Pomóż chronić pszczoły, wybierając kwiaty dostarczające im
pożywienie. KUP LAWENDĘ I NAKARM PSZCZOŁĘ!

GARDENLINE
Storczyk 
2-pędowy
Sztuka
wysokość rośliny: 
40–70 cm, w doniczce 
o średnicy 12 cm; 
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

2699

GARDENLINE
Kaktusy/
Sukulenty
Sztuka 
w doniczce o średnicy 
12 cm; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1299

GARDENLINE
Lawenda
Opak. 3 szt.
3 sadzonki; wysokość rośliny: ok. 20 cm; 
średnica doniczki: ok. 10 cm

TYLKO TERAZ

1499

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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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



