
-32%

499
739

Coca-Cola
Butelka 2 l
(1 l = 2,50)

str. 25 str. 24 str. 31

OD ŚRODY 30.06 OD CZWARTKU 1.07 OD SOBOTY 3.07

UP2FASHION
Spódnica 
damska maxi
Sztuka 

HIT

2999

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczki z piersi kurczaka
Opak. 400 g 
(1 kg = 14,98)

-25%

599
799

-53%

699
1499

Grecka baklava
Opak. 175 g 
(100 g = 5,71)

TYLKO TERAZ

999

HIT

3999
UP2FASHION/
STRAIGHT UP
Moda XXL 
Koszula/
Bluzka/
Szorty z lnem
Para

Brzoskwinia płaskoowocowa
Cena za kg
klasa I

Brzoskwinia płaskoowocowa
Cena za kg
klasa I

-20%

799
999

LYTTOS
Ser Halloumi
Opak. 250 g 
(100 g = 3,20)

OD PONIEDZIAŁKU 28.06
Tydzień
bałkański

Raz ALDI, zawsze ALDI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



DO-53%OWOCE
I WARZYWA

Czereśnie
Cena za kg

-50%

1499
2999

Rabarbar 
Cena za kg

-33%

399
599

Brzoskwinia 
płaskoowocowa
Cena za kg
klasa I

ŚWIEŻEJESZ
Borówki amerykańskie
Opak. 125 g
(100 g = 3,19)

-42%

399
699

produkt
chłodzony

Rabarbar 

%

-53%

699
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.2
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STEKI Z KALAFIORA

SKŁADNIKI

• 1 duży kalafi or
• 100 ml oliwy z oliwek
•  1 świeża papryczka 

chili
• ząbek czosnku
• sok z połówki cytryny

• sól, pieprz
•  pęczek świeżej 

kolendry
•  oliwa 

do posmarowania 
kalafi ora

PRZEPIS

Kalafi ora obierz z liści i umyj. Wykrój z niego 
plastry o szerokości ok. 2 cm. W zależności od 
kalafi ora możesz uzyskać do 4 dużych plastrów 
steków. Plastry natrzyj oliwą z oliwek i oprósz solą 
i pieprzem. Ułóż na blaszce na pieczenia i wstaw 
do nagrzanego do 190°C piekarnika na ok. 20 min. 
W trakcie pieczenia ostrożnie przewróć plastry 
na drugą stronę. 
W tym czasie posiekaj drobno kolendrę, czosnek 
i chili i wymieszaj z oliwą. Dopraw solą i pieprzem 
do smaku. Rumiane steki z kalafi ora podawaj 
z zielonym sosem, skropione sokiem z cytryny. 

Jeśli wolisz łagodniejsze smaki, oliwę w sosie 
możesz zastąpić jogurtem bałkańskim.

Podawaj z sałatką z pomidorów, cebulki i pietruszki.Podawaj z sałatką z pomidorów, cebulki i pietruszki.

IDEALNE 
DO SAŁATKI

Pomidor 
mięsisty
Cena za kg
klasa I

-37%

499
799

Kalafior 
Sztuka-50%

399
799

KALAFIOR? 
Dziś inaczej!

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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BBQ
Karkówka rolowana
Opak. 310 g 
(1 kg = 32,23)
na grilla

TYLKO TERAZ

999

Królik elementy
Cena za kg
świeży; w opakowaniu: 
comber (1 szt.), udko 
(1 szt.), łopatka (2 szt.)

TYLKO TERAZ

2490

MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczki 
z piersi kurczaka
Opak. 400 g 
(1 kg = 14,98)
świeże

-25%

599
799

BBQ
Sznycle z kurczaka 
Opak. 450 g
(1 kg = 17,76)
w marynacie ziołowej na grilla

-20%

799
999

DO-25%MIĘSO

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

NOWA MARKA

GRILLA!
PASUJE DO

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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Kiełbaski 
podhalańskie
Cena za kg
wieprzowe; do spożycia na ciepło i na zimno

TYLKO TERAZ

1999

KRAKUS
Parówki z szynki
Opak. 200 g
(100 g = 1,85)
mięso wieprzowe z szynki: 90%

-26%

369
499

WĘDLINIARNIA CLASSIC
Kiełbasa szynkowa 
Opak. 250 g 
(100 g = 2,40)
wieprzowa, wędzona, parzona; 
w plastrach

-25%

599
799

-39%

899
1490

TAKIE PROSTE
Kebab z kurczaka
Opak. 450 g 
(1 kg = 17,76) 
z sosem czosnkowym 

-20%

799
999

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa śląska 
regionalna
Cena za kg 
wieprzowo-drobiowa, 
wędzona, parzona; mega paka

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Kabanosy
Opak. 175 g 
(100 g = 3,14)
wieprzowe i wieprzowo-drobiowe; 100 g 
produktu wyprodukowano ze 175 g mięsa

-21%

549
699

BBQ
Sznycle z kurczaka 
Opak. 450 g
(1 kg = 17,76)
w marynacie ziołowej na grilla

DO-39%WĘDLINY

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

 bez dodatku fosforanów
 bez dodatku glutaminianu 

 monosodowego

NASZA MARKA

NASZA MARKA

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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Nasze pieczywo smakuje pysznie tuż 
po zakupie, ale możesz je też zamrozić 
i zjeść później. Potwierdza to Centrum 

Prawa Żywnościowego.

NA EKSPOZYTORZE

DAN CAKE 
Bułeczki mleczne
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98) 
pieczywo pszenne, drożdżowe, 
z mlekiem odtłuszczonym

TYLKO TERAZ

599

CONRADL
Ciasto 
czekoladowe
Opak. 400 g 
(1 kg = 14,98)
biszkoptowo-tłuszczowe

TYLKO TERAZ

599

OSKROBA
Chleb pełnoziarnisty
Opak. 450 g 
(1 kg = 5,09)
na naturalnym zakwasie; do wyboru: żytni lub słoneczny

-23%

229
299

Bułka wiejska
Sztuka 70 g 
(100 g = 0,79)
pszenna, 
z dodatkiem płatków 
ziemniaczanych (7,9%), 
z dodatkiem płatków 
ziemniaczanych (7,9%), 
z dodatkiem płatków 

na zakwasie pszennym 

-26%

055
075

DO-26%PIECZYWO

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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RYBY Z ALDI

MLECZNA RZEKA
Kefir 
naturalny
Butelka 1 kg
2% tłuszczu; zawiera 
mikroflorę czystych 
kultur bakterii 
mlekowych

-23%

219
285

OSM MIĘDZYBÓRZ
Maślanka
Butelka 0,9 l 
(1 l = 3,32)
pochodząca 
z produkcji 
masła

TYLKO TERAZ

299

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

TYLKO TERAZ

329

BALTA MARE
Filety w makreli 
w sosie pomidorowym
Puszka 170 g
(100 g = 1,76)
zawartość ryby: 60%

PRÉSIDENT
Ser na grilla
Opak. 2 × 90 g 
(100 g = 3,33)
zestaw dwóch serów camembert

TYLKO TERAZ

599

HOFBURGER
Ser Kasländer
Opak. 200 g 
(100 g = 3,00)
półtwardy, o łagodnym 
orzechowym smaku; 
w plastrach

-25%

599
799

DO-25%NABIAŁ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

w sosie pomidorowymw sosie pomidorowym

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

-21%

299
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. 7
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WIĘCEJ PRODUKTÓW TEJ MARKI 
NA EKSPOZYTORZE

BONECO
Sos tatarski
Słoik 220 ml 
(100 ml = 1,81)
produkt bezglutenowy

TYLKO TERAZ

399
BONECO
Sos musztardowy
Słoik 220 ml 
(100 ml = 2,27)
do serów typu francuskiego, 
pieczonych i grillowanych mięs i ryb 
oraz do sałatek warzywnych

TYLKO TERAZ

499

DR. OETKER
Masa śmietanowa
Opak. 85 g 
(100 g = 3,52)
o smaku słonego karmelu

TYLKO TERAZ

299

produkt
chłodzony

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

-25%

599
799

MAMA MANCINI
Pesto
Opak. 150 g 
(100 g = 2,66)
z serem Grana Padano i orzechami nerkowca

-20%

399
499

INTENSON
Ksylitol
Opak. 250 g 
(100 g = 3,20)
cukier brzozowy, 
naturalny słodzik, 
stanowi alternatywę 
dla cukru 

-27%

799
1099

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

699
749

KUJAWSKI
Olej 
rzepakowy
Butelka 1 l 
rafinowany; 
z pierwszego 
tłoczenia; 
filtrowany 
na zimno

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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WIĘCEJ PRODUKTÓW TEJ MARKI 
NA EKSPOZYTORZE

PRIMART
Ciastka Cookies
Opak. 130 g
(100 = 1,92)
do wyboru: z kremem kakaowym i kawałkami czekolady 
deserowej lub z kremem orzechowym i kawałkami czekolady

TYLKO TERAZ

249

NA EKSPOZYTORZE

KNUSPERONE
Owsianka chia
Opak. 65 g 
(100 g = 2,29)
10% nasion; do wyboru: 
z orzechami laskowymi 
i żurawiną lub z jagodami

-25%

149
199

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

HELCOM
Śniadanko/Deserek/
Kolacyjka
Opak. 60 g 
(100 g = 3,32)
mix bakaliowy

TYLKO TERAZ

199

FRANTASTIQUE!
Konfitura
Słoik 265 g 
(1 kg = 20,72)
wyprodukowana według francuskiej 
receptury; do wyboru: brzoskwinia, 
figa, mirabelka, śliwka

TYLKO TERAZ

549

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

-20%

199
249

BAKALLAND
Ba! Baton owocowy
Opak. 40 g
(100 g = 4,98)
100% natury; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

199

BAKALLAND
Ba! Baton zbożowy
Opak. 40 g
(100 g = 2,98)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

119

PERFETTO
Baton z nadzieniem toffi/advocat
Opak. 43 g 
(100 g = 2,30)
z czekolady mlecznej 

-23%

099
129

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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GRATKA
dla łasuchów

MILKA/OREO
Rożek Milka ball cone/
Rożek Oreo ball cone
Opak. 110 ml 
(100 ml = 3,35)
do wyboru:
• o smaku waniliowym z kawałkami mlecznej 

czekolady, oblane mleczną czekoladą 
• o smaku waniliowym z dodatkiem pokruszonych 

ciastek w polewie czekoladowej

TYLKO TERAZ

369

Lody Oreo
Opak. 480 ml 
(1 l = 31,23)
o smaku waniliowym z pokruszonymi ciastkami 
kakaowymi i ciastkami kakaowym

TYLKO TERAZ

1499
MILKA
Lody Milka 
small bites
Opak. 240 ml 
(100 ml = 5,83)
lody w formie pralinek; 
waniliowe w polewie 
z czekoladą mleczną

TYLKO TERAZ

1399

ALGIDA
Lody Big Milk 
Opak. 100 ml 
na patyku; ze świeżym 
mlekiem; do wyboru: 
choco, fruit, lemon, toffi

-20%

199
249

NESTLÉ
Pirulo 
Watermelon
Opak. 73 ml 
(100 ml = 2,04)
lody wodne o smaku 
arbuzowym i jabłkowym 
z minidropsami z polewy 
kakaowej 

-25%

149
199

MUCCI
Rożek lodowy 
Opak. 120 ml 
(100 ml = 0,58)
do wyboru: orzechowy
lub truskawkowy

-30%

069
099

MUCCI
Sandwich
Opak. 180 ml
(100 ml = 0,55)
lody o smaku truskawkowo-
-śmietankowo-czekoladowym 
w wafelkach

-33%

099
149

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w zamrażarkachprodukt

głęboko 
mrożony

DO-33%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.10
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
z tradycyjnej lit� skiej 
kawiarni
Kawa na Litwę trafiła wraz 
z Janem III Sobieskim, który pod Wiedniem 
zdobył tureckie zapasy. Dziś palarnia 
Kavos Bankas odwiedza kawowe plantacje 
w różnych krajach i wybiera najlepsze jej 
gatunki. Spróbuj tej delikatnej, a zarazem 
aromatycznej kawy, bogatej w ciekawe nuty 
smakowe!

NA EKSPOZYTORZE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

z Janem III Sobieskim, który pod Wiedniem 

aromatycznej kawy, bogatej w ciekawe nuty 

PIENIŠKAIKLASIKA

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

USTRONIANKA
Woda mineralna 
niegazowana
Butelka 1,5 l 
(1 l = 0,86)

TYLKO TERAZ

129

PUPA
Kawa ziarnista
Opak. 1 kg 
wypalana na Litwie; 100% arabika; do wyboru:
• klasika – klasyczna; mieszanka ziaren z Brazylii, Gwatemali i Kolumbii; 

wypalona w stopniu średnio ciemnym, z wyczuwalną delikatną kwasowością 
oraz przyjemną goryczką ze słodkawymi nutami

• pieniškai – crema; mieszanka ziaren z Brazylii, Nikaragui i Indii; wypalona 
w stopniu średnim, z wyczuwalną goryczą ciemnej czekolady i nutami 
orzechowymi

TYLKO TERAZ

4999

TYMBARK 
Sok 
pomarańczowy 
Karton 1 l 
sok 100%; źródło witaminy C

-25%

299
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
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Małże wędzone 
Opak. 200 g 
(100 g = 4,50)
bez muszli; wędzone na zimno

TYLKO TERAZ

899

Krewetki w marynacie
Opak. 150 g
(100 g = 9,33)
surowe, w marynacie czosnkowo-ziołowej; 
w tacce aluminiowej na grilla

TYLKO TERAZ

1399

Tydzień
bałkański

Coppa Buđola
Opak. 90 g 
(100 g = 8,88)
suszona, dojrzewająca karkówka 
wieprzowa; w plastrach

TYLKO TERAZ

799

Kulen
Opak. 80 g
(100 g = 8,74)
kiełbasa suszona, 
dojrzewająca, wieprzowa; 
w plastrach

TYLKO TERAZ

699

Szynka Pršut
Opak. 90 g 
(100 g = 11,10)
suszona, dojrzewająca, wieprzowa; w plastrach

TYLKO TERAZ

999

SOKOŁÓW ROŚLINNY
Cevapcici vege
Opak. 320 g 
(1 kg = 21,84)
produkt roślinny; z kaszą jaglaną; źródło błonnika; 
bezglutenowe; wysoka zawartość białka

TYLKO TERAZ

699

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkach

produkt
chłodzony

MORLINY
Shish kebab 
klasyczny
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
wieprzowy; doskonały na grilla

TYLKO TERAZ

799

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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Ser owczy
Opak. 200 g 
(100 g = 3,50)
oryginalny bułgarski ser półtwardy; 
w 100% wyprodukowany z mleka owczego; 
nadaje się do sałatek

TYLKO TERAZ

699

Jogurt typu 
bałkańskiego
Opak. 340 g 
(1 kg = 7,91)
naturalny, gęsty; do wyboru wariant 
o zawartości tłuszczu 9% lub 3%

TYLKO TERAZ

269

Greckie specjały 
serowe
Opak. 200 g
(100 g = 6,50)
oryginalne greckie sery; do wyboru:
• ser Graviera – ser dojrzewający, 

produkowany z mleka krowiego 
i owczego; pochodzący z Krety

• ser Kasseri – ser żółty o łagodnym 
maślanym smaku, produkowany 
z mleka owczego i koziego

• ser Kefalotyri – ser twardy 
długodojrzewający, produkowany 
z mleka owczego i koziego

TYLKO TERAZ

1299

LYTTOS
Ser Feta
Opak. 200 g 
(100 g = 2,50)
oryginalna grecka feta, 
wytwarzana z mieszanki 
mleka owczego i koziego

-24%

499
665

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

TYLKO TERAZ

059
Ciastko 
z mozzarellą 
Sztuka 85 g 
(100 g = 2,11)
z nadzieniem pomidorowo-
-serowym (30%)

TYLKO TERAZ

179

DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

Ciastko burek 
z ziemniakami
Sztuka 85 g 
(100 g = 2,34)
z ciasta filo, z nadzieniem 
z purée z ziemniaków (30%)

TYLKO TERAZ

199

HENGLEIN
Ciasto filo 
Opak. 300 g 
(1 kg = 13,30)

TYLKO TERAZ

399

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-20%

799
999

LYTTOS
Ser Halloumi
Opak. 250 g 
(100 g = 3,20)
cypryjski ser z mieszanki mleka owczego, 
koziego i krowiego, z dodatkiem mięty; najczęściej spożywany na ciepło 

•CH
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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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NA EKSPOZYTORZE

Oliwki
Opak. 100 g
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

369

SATKO
Papryczki ostre
Słoik 330 g 
(1 kg = 18,15)
papryczki baby żółte i czerwone, 
ostre, marynowane 

TYLKO TERAZ

599

ONASSIS
Sarma
Opak. 280 g 
(1 kg = 24,96)
liście winogron nadziewane ryżem

TYLKO TERAZ

699

ALMITO
Papryczki 
nadziewane
Słoik 270 g
(1 kg = 29,59)
czerwone, ostre małe papryczki 
nadziewane kremowym, białym serem 

TYLKO TERAZ

799

SATKO
Pindżur 
Słoik 350 g 
(1 kg = 17,11)
łagodny sos z pieczonej 
papryki, bakłażanów, 
pomidorów i czosnku

TYLKO TERAZ

599

PODRAVKA
Ajvar
Słoik 195 g 
(100 g = 1,64)
do wyboru: łagodny, ostry lub BBQ

TYLKO TERAZ

319

produkt
chłodzony

OLYMPOS
Tahini
Słoik 300 g 
(1 kg = 29,97)
pasta sezamowa 100%

TYLKO TERAZ

899

LYTTOS
Oliwki 
nadziewane 
Słoik 1 kg
(1 kg = 33,03) 
duże greckie oliwki 
z migdałami lub 
czosnkiem; masa netto 
po odsączeniu: 575 g

TYLKO TERAZ

1899

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 28.06–3.07



VELIKA
Pasta 
Zacusca
Słoik 245 g 
(100 g = 2,85)
zakąska do chleba i do mięs; 
z grillowaną zieloną papryką i bakłażanem 

TYLKO TERAZ

699

DERONI 
Lutenica 
Słoik 265 g 
(1 kg = 26,38)
łagodna pasta 
z papryki, pasty 
pomidorowej, 
pieczonego bakłażana 
z przyprawami

TYLKO TERAZ

699

DERONI
Pasta 
Kiopoolu
Słoik 245 g 
(100 g = 2,44)
pasta z bakłażana, papryki, 
pomidorów, czosnku i natki pietruszki

TYLKO TERAZ

599

OMEGA
Grecka oliwa 
z oliwek
Butelka 500 ml
(1 l = 33,98)
extra virgin; tłoczona 
na zimno

TYLKO TERAZ

1699

Bakłażan 
z grilla w oleju
Słoik 520 g 
(1 kg = 26,90)
z warzywami 
i przyprawami

TYLKO TERAZ

1399

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

TYLKO TERAZ

499

HUZAR
Miód lipowy
Słoik 400 g 
(1 kg = 37,48)
nektarowy; z Rumunii

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. 15
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DENIZ
Pişmaniye
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)
turecka wata cukrowa 

TYLKO TERAZ

699
Greta kraker
Opak. 120 g
(100 g = 3,33)
krakersy z siedmioma 
nasionami lub o smaku 
oliwki z oregano

TYLKO TERAZ

399

Greckie ciastka
Opak. 150 g 
(100 g = 5,99)
do wyboru: 
• z karobem
• z rodzynkami
• z tahini

TYLKO TERAZ

899

EFE
Turkish Delight
Opak. 200 g 
(100 g = 4,50)
rachatłukum z orzechami, o smaku miodu, wanilii 
i mleka z wiórkami kokosowymi

TYLKO TERAZ

899

Mond baton czekoladowy 
Opak. 40 g 
(100 g = 5,73)
z kokosem lub z orzeszkami laskowymi 

TYLKO TERAZ

229

JUST BARS
Grecki baton orzechowy 
Opak. 40 g 
(100 g = 9,98)
baton z orzechami nerkowca, migdałami i żurawiną

TYLKO TERAZ

399

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

TYLKO TERAZ

799
Grecka baklava
Opak. 175 g 
(100 g = 5,71)
do wyboru: z kadayif, 
migdałami i orzechami, 
z orzechami i migdałami 
lub z pistacjami i migdałami 

TYLKO TERAZ

999

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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Z MIĄŻSZEM
Z CYTRYNY
I LIMONKI

BEZ SUBSTANCJI 
KONSERWUJĄCYCH

MNIEJ NIŻ 4 KALORIE 
W 330 ML

PUFARINE
Płatki owocowe
Opak. 300 g 
(1 kg = 16,63)
pszenica ekspandowana 
o smaku owocowym; 
wyprodukowane w Rumunii

TYLKO TERAZ

499

Piwo 
Korça Blonde*
Butelka 0,33 l
(1 l = 15,12)
albańskie piwo 
typu pilsen
kraj pochodzenia: 
Albania
alk. 4,1% obj.
* dostępne 
w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

499
Piwo 
Korça Dark*
Butelka 0,33 l
(1 l = 15,12)
albańskie piwo 
ciemne
kraj pochodzenia: 
Albania
alk. 4,5% obj.
* dostępne 
w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

499
Piwo Istarsko*
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
chorwackie piwo 
typu lager
kraj pochodzenia: 
Chorwacja
alk. 4% obj.
* dostępne 
w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

499
Piwo Mythos*
Puszka 0,5 l
(1 l = 6,98)
lager o jasnej, słomkowej 
barwie i orzeźwiającym, 
przyjemnym smaku; 
najbardziej znane 
eksportowe piwo greckie;
kraj pochodzenia: Grecja
alk. 4,7% obj.
* dostępne w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

349

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

UJE
Dżem z Chorwacji
Słoik 230 g 
(100 g = 4,34)
do wyboru: z cytryn, pomarańczy, 
mandarynek, suszonych fig

TYLKO TERAZ

999

Napój cytrynowy 
Limona
Butelka 0,5 l
(1 l = 8,98)
lekko gazowany orzeźwiający 
napój na bazie soku z cytryny 
i limonki

TYLKO TERAZ

449
Green Cola
Puszka 0,33 l
(1 l = 7,85)
gazowany napój słodzony 
stewią, z naturalną kofeiną 
z ziaren z zielonej kawy

TYLKO TERAZ

259

Świeże 
daktyle 
Opak. 390 g 
(1 kg = 25,62)
z pestką

TYLKO TERAZ

999

produkt
chłodzony

Napój Pipi
Butelka 0,5 l
(1 l = 8,98)
gazowany; na bazie soku 
pomarańczowego

TYLKO TERAZ

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. 17
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WIĘCEJ PRODUKTÓW TEJ MARKI NA EKSPOZYTORZE

SATESSA
Podpaski ultra
Opak. 12/14/20 szt. 
(1 szt. = 0,27/0,24/0,16)
do wyboru 
różne 
rodzaje

-25%

329
439

SATESSA
Chusteczki nawilżane 
Opak. 25 szt. 
(1 szt. = 0,08)
do wyboru różne rodzaje

-33%

199
299

DO-37%PŁACISZ
MNIEJ

ROSE OF BULGARIA
Mydło w kostce 
Opak. 100 g 
z płatkami róży 
damasceńskiej i naturalną 
wodą różaną 

TYLKO TERAZ

499
ROSE OF BULGARIA 
Krem do rąk
Opak. 75 ml 
(100 ml = 6,65)
na bazie wody różanej; 
odżywia i nawilża 

TYLKO TERAZ

499
ROSE OF BULGARIA 
Krem do twarzy
Opak. 100 ml 
na bazie naturalnej wody różanej 
damasceńskiej; nawilżający i łagodzący 
krem do każdego rodzaju cery

TYLKO TERAZ

799
ROSE OF BULGARIA 
Woda różana 
Opak. 230 ml 
(100 ml = 4,34)
naturalna; do każdego 
rodzaju cery 

TYLKO TERAZ

999

TUTTI FRUTTI
Peeling cukrowy 
do ciała
Opak. 300 g 
(1 kg = 43,30)
do wyboru 
różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

1299
TUTTI FRUTTI
Masło do ciała
Opak. 200 ml
(100 ml = 5,50)
do wyboru 
różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

1099

-37%

499
799

SATESSA
Wkładki urologiczne
Opak. 10/12/14 szt.
(1 szt. = 0,50/0,42/0,36)
do wyboru różne rodzaje

Tydzień
bałkański

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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LENOR
Płyn do płukania tkanin
Butelka 1,36/1,08 l 
(1 l = 6,61/8,32)
wystarcza na 38 lub 45 prań; 
do wyboru różne rodzaje 

-30%

899
1299

LACTACYD
Emulsja 
do higieny 
intymnej
Opak. 200 ml
(100 ml = 5,00)
delikatna emulsja 
do codziennej pielęgnacji; 
do wyboru: Femina 
lub Hydro Balance

-25%

999
1349

ARIEL
Kapsułki do prania
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 1,00)
do wyboru różne rodzaje

-33%

1999
2999

AKUTA
Tabletki do zmywarki All in One
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,30)
ze środkiem nabłyszczającym, neutralizatorem zapachów, funkcją ochrony srebra; 
nadają połysk produktom ze stali nierdzewnej

-27%

1199
1649

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

FAIRY EXTRA HIGIENA
Płyn do mycia 
naczyń 
Opak. 700 ml 
(1 l = 8,56)
usuwa nawet uporczywy tłuszcz

TYLKO TERAZ

599

RAID
Elektrofumigator 
na komary
Opak.
w zestawie wkład; 
wystarcza na ok. 45 nocy

TYLKO TERAZ

1799
RAID
Spray przeciw owadom
Opak. 400 ml
(1 l = 29,98)
skuteczny przeciw komarom, muchom, 
osom i innym owadom latającym

TYLKO TERAZ

1199

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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STREFA PUPILA

PEDIGREE
Ranchos
Opak. 60 g
(100 g = 9,98)
przysmaki dla psa; do wyboru: 
wołowina lub kurczak z wątróbką

TYLKO TERAZ

599

PERFECT FIT
Karma sucha 
dla psów
Opak. 825 g
(1 kg = 14,53)
pełnoporcjowa; dla dorosłych 
małych psów (do 10 kg)

TYLKO TERAZ

1199

ALNUTRA
Karma mokra 
dla psa
Puszka 400 g 
(1 kg = 7,48)
wysokojakościowa; z kawałeczkami świeżego mięsa; wysokojakościowa; z kawałeczkami świeżego mięsa; 
do wyboru: z drobiu, z serca i wątróbki, z wołowiny

-20%

799
999

-25%

299
399

CACHET
Karma mokra 
dla kota
Opak. 12 × 100 g 
(1 kg = 6,66)
do wyboru: mięso w galarecie, 
mięso w sosie, ryba w sosie

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

NA EKSPOZYTORZE

1.07 DZIEŃ PSA – DZIEŃ PEŁEN PSYGÓD!

Obroża 
przeciwpchelna 
dla psa/kota
Opak.
zwalcza kleszcze i pchły; 
ogranicza drapanie

TYLKO TERAZ

899
Szampon 
dla psa
Opak. 210 ml
(100 ml = 4,28)
skutecznie zwalcza 
insekty; delikatny 
dla sierści i oczu

TYLKO TERAZ

899
Spray przeciw 
insektom
Opak. 120 ml
(100 ml = 10,83)
dla psów i kotów; zwalcza 
pasożyty; działa przeciwzapalnie 
i dezynfekująco; pielęgnuje sierść

TYLKO TERAZ

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.20
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DO-47%PŁACISZ
MNIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
z łopatki
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
wieprzowe

produkt
chłodzony

Kajzerka 
wieloziarnista
Sztuka 60 g
(100 g = 0,48)
pszenno-żytnia, z dodatkiem siemienia lnianego, sezamu, 
łamanego ziarna soi i pszenicy oraz nasion słonecznika

Makrela, tusza
Cena za 100 g
świeża

TYLKO TERAZ

199

Grzyby 
shimeji mix
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)

TYLKO TERAZ

499

Melon 
Piel de Sapo
Cena za kg

TYLKO TERAZ

499

-25%

029
039

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MLEKOVITA
Masło Polskie 
Ekstra
Opak. 200 g 
(100 g = 2,00)
zawartość tłuszczu: 82%

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Cebula żółta 
Opak. 2 kg
(1 kg = 1,75)

-41%

349
599

-47%

499
949

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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Brzuszki z łososia
Opak. 300 g 
(1 kg = 26,63)
naturalne; wędzone na gorąco

TYLKO TERAZ

799

ŁOSOŚ USTKA
Sałatka pikantna 
z makrelą
Opak. 135 g 
(100 g = 1,33)
z dodatkiem łososia

TYLKO TERAZ

179

MAKARONY POLSKIE
Makaron z jaj 
przepiórczych 
Opak. 250 g
(100 g = 1,08)
12-jajeczny 

TYLKO TERAZ

269

DOBRE PLONYDOBRE PLONY
Kasza gryczana
Opak. 4 × 100 g 
(1 kg = 6,23)
prażona 

KRAKUS
Szynka premium
Puszka 300 g 
(1 kg = 19,97)
mięso wieprzowe: 83% 

-22%

599
769

WĘDLINIARNIA CLASSIC
Mielonka tyrolska
Opak. 270 g 
(1 kg = 14,78)
wieprzowa; w plastrach

-20%

399
499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

249
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.22
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BEZ 
CUKRU 

Brzuszki z łososia
Opak. 300 g 
(1 kg = 26,63)
naturalne; wędzone na gorąco

LIPTON
Zestaw herbat ze szklanką
Opak. 2 × 50 × 1,5/2 g 
(1 szt. = 0,20)
w zestawie: herbata Gold Tea i English Breakfast

TYLKO TERAZ

1999

BRAMBURKY
Oryginalne 
czeskie chipsy
Opak. 100 g 
do wyboru: solone, bekonowe, 
musztardowe, czosnkowe

TYLKO TERAZ

269

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

SWEET VALLEY
Ananas 
w kawałkach
Puszka 560 g 
(1 kg = 11,74)
lekko słodzony; 
masa netto 
po odsączeniu: 340 g

-20%

399
499

BORAMEX
One Snack
Opak. 20 g 
(100 g = 4,95)
chrupka 
kukurydziana; 
do wyboru: 
o smaku 
fromage 
lub solona 

TYLKO TERAZ

099
CHÂTEAU
Wafelek 
Jumbo
Opak. 150 g 
(100 g = 3,19)
do wyboru: 
orzechowo-nugatowy, 
orzechowy 
lub kokosowy

-20%

479
599

CHÂTEAU
Paluszki 
czekoladowe
Opak. 150 g 
(100 g = 2,66)
o smaku 
pomarańczowo-
-cytrynowym

-20%

399
499

Napój Club Mate
Butelka 0,5 l 
(1 l = 15,98)
gazowany naturalny napój 
energetyczny, z kofeiną 
i z ekstraktem herbaty yerba mate; 
do wyboru: classic lub granat 

TYLKO TERAZ

799
HELLENA
Oranżada 
zero cukru
Butelka 
1,25 l
(1 l = 2,39)

TYLKO TERAZ

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. 23



Piwo bezalkoholowe 
Lech Free limonka*
Butelka 0,33 l 
(1 l = 7,24)
bezalkoholowe piwo 
o wyjątkowo 
orzeźwiającym, 
owocowym smaku; 
nie zawiera sztucznych 
barwników 
i konserwantów
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 0% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

-20%

239
299

TRADER JOE’S
Orzechy 
nerkowca
Opak. 200 g 
(100 g = 4,50)
prażone

-29%

899
1269

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

TRADER JOE’S
Orzechy laskowe
Opak. 150 g 
(100 g = 3,99)
łuskane

-33%

599
899

GARDENLINE
Zielona żywa oaza
Sztuka 
w ozdobnej doniczce o średnicy ok. 14 cm, wysokość rośliny: 
ok. 15–40 cm zależnie od rodzaju; do wyboru różne rodzaje

1999
GARDENLINE
Goździk Pink Kisses
Sztuka 
w doniczce o średnicy 12 cm, 
wysokość rośliny: ok. 25 cm

999 GARDENLINE
Rośliny doniczkowe 
wiszące
Sztuka
w ozdobnej doniczce o średnicy 
ok. 13 cm, wysokość: 13–30 cm 
w zależności od rodzaju; do wyboru 
różne rodzaje roślin i kolory doniczek

2499

-32%

499
739

Coca-Cola
Butelka 2 l
(1 l = 2,50)

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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HIT

2999
WALKX
Klapki damskie
Para 
cholewka z wysokiej jakości imitacji skóry; 
anatomiczna wkładka pokryta skórą; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–39

2999

UP2FASHION
Spódnica damska 
maxi
Sztuka 
100% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL  42531 OeTI 

UP2FASHION
Top damski 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan; 
w zestawie dwa topy w różnych 
kolorach; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: S–L

2199

1.

3.

3.

2.

2.

1.

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
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Świeca zapachowa 
z drewnianym knotem
Sztuka
czas palenia: ok. 38 h; 
do wyboru różne rodzaje

2499499
CLINÄR
Pianka do czyszczenia WC
Puszka 500 ml 
(1 l = 9,98)
usuwa osady i zabrudzenia, pozostawiając 
przyjemny zapach; do wyboru: morska, 
cytrynowa, kwiatowa

CRANE
Zestaw do gry 
w tenisa ogrodowego
Zestaw
do gry w ogrodzie, parku lub 
na plaży; zestaw składa sie z dwóch 
lekkich rakietek zakończonych 
miękką w dotyku rączką i jednej 
piłki oraz torby do transportowania; 
do wyboru różne rodzaje

2799

AKTYWNI
całe lato

PLAYLAND
Figurki zwierząt
Zestaw 
w każdym zestawie 6 figurek; 
do wyboru różne rodzaje

1999

BIKEMATE
Zestaw do czyszczenia roweru
Opak. 7 szt.
w skład zestawu wchodzą: szczotka do wieńca zębatego, 
szczotka do czyszczenia łańcucha, szmatka do łańcucha, 
szmatka do czyszczenia ramy, rękawica do szprych, 
gąbka do mycia oraz pudełko do przechowywania

2299

Farby plakatowe w sztyfcie
Opak.
10 kolorów farb w innowacyjnej formie wykręcanych sztyftów 
niebrudzących ręki dzięki plastikowej obudowie; do łatwego 
i czystego malowania; nie marszczą papieru; łatwo zmywalne 
z rąk; bez rozpuszczalników

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.26
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CRANE
Akcesoria do nurkowania
Zestaw
do wyboru: piłeczki, pałeczki, kółka, neoprenowe zwierzątka

1999

PLAYLAND
Pistolet na bańki 
mydlane LED
Zestaw
sprawdzi się na przyjęciach 
urodzinowych czy do zabawy 
w ogrodzie; po naciśnięciu 
zapalają się diody LED; 
do wyboru różne rodzaje

1999

WABOBA 
Piłka do gry 
w wodzie
Sztuka
do wyboru:
• Vibe – odbijająca się od wody
• Sundragon Egg – zmieniająca kolor 

pod wpływem promieni słonecznych

2299

PLAYLAND
Psikawka 
na wodę
Sztuka 
piankowa; do wyboru 
różne rodzaje 

999

CRANE
Ślizgawka wodna 
Sztuka
mata napełniana wodą; w zestawie 
złączka do węża ogrodowego; wymiary: 
ok. 615 × 100 cm; do wyboru dwa rodzaje

4499

PŁYN 
W ZESTAWIE

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
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  16.HCN.94509 HOHENSTEIN HTTI  16.HCN.94509 HOHENSTEIN HTTI  

NOVITESSE
BIO Prześcieradło 
z jerseyu 
Sztuka
100% bawełna BIO; z gumką 
gwarantującą idealne dopasowanie; 
wymiary: 90–100 × 200 cm; 
do wyboru różne rodzaje

2999

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

M1SM7R9X4 Hohenstein

Poduszka/
Koc dziecięcy
Sztuka 
100% poliester; z bohaterami z ulubionych 
filmów; wymiary koca: 130 × 170 cm; 
do wyboru różne rodzaje

2999
1.

1.

1.

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

CU 151830

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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Ręcznik ponczo 
dla dzieci
Sztuka 
100% bawełna; wymiary: 
60 × 120 cm; z bohaterami 
z ulubionych filmów; 
do wyboru różne rodzaje

2999

MATTEL
Minionki maskotka interaktywna
Sztuka
zabawka pluszowa o wysokości ok. 10 cm; po naciśnięciu 
wydaje dźwięki, imitując głos znanych bohaterów bajki 
z serii o Minionkach; do wyboru różne rodzaje

3999

Ręcznik dla dzieci
Sztuka 
100% bawełna; wymiary: 70 × 150 cm; 
z bohaterami z ulubionych filmów; 
do wyboru różne rodzaje

2999

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

  BJ025 134345 TESTEX  BJ025 134345 TESTEX  

  BJ025 134345 TESTEX  BJ025 134345 TESTEX  

2.

3.

2.

MINIONKI
atakują!

3.

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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T-shirt 
dziewczęcy/
chłopięcy 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO, 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; z postaciami 
z bajek; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 
98/104–122/128

1499

Bluza 
dziewczęca/
chłopięca 
z bawełną BIO
Sztuka
60% bawełna BIO, 
40% poliester lub 
60% bawełna BIO, 
35% poliester, 5% wiskoza; 
z postaciami z bajek; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
98/104–122/128

2499

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   

Made with 60%
Organically

Grown Cotton
Certifi ed by CU 812624

GOTOWI
do

  psot?!

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

Certifi ed by CU 812624

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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QUEENTEX
Moda XXL Strój kąpielowy/Tankini damskie
Sztuka/Komplet
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra® Xtra Life™), 
siatka: 85% poliamid, 
15% elastan; do wyboru: 
strój jednoczęściowy lub tankini
Rozmiary: 44–52
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym rozmiarze

4499

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI   A07-0189 HOHENSTEIN HTTI   

  A07-0751lyly HOHENSTEIN HTTI   A07-0751lyly HOHENSTEIN HTTI   

UP2FASHION/STRAIGHT UP
Moda XXL Koszula/Bluzka/Szorty z lnem
Sztuka
55% len, 45% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 
bluzka damska: 44/46–52/54
Rozmiary: 
bluzka damska: 44/46–52/54
Rozmiary: 

koszula męska: 2XL–5XL
szorty damskie: 46–54
szorty męskie: 58–64

HIT

3999

1.

1.

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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ID 7059

ROMEO
Woreczki na psie odchody
Zestaw 
z praktycznym etui-dozownikiem w zestawie; do wyboru:
• woreczki foliowe – 17 rolek po 15 woreczków
• woreczki z tworzywa biodegradowalnego – 14 rolek po 15 woreczków

1699

HOME CREATION
Tekstylna zasłona 
prysznicowa
Sztuka
wymiary: ok. 180 × 200 cm; materiał: 
100% poliester; wodoodporna; 
z pierścieniami mocującymi 
w zestawie; do wyboru różne rodzaje

1999

HOME CREATION
Mata antypoślizgowa 
do wanny/pod prysznic
Sztuka
antybakteryjna; można prać w pralce; 
do wyboru:
• mata do wanny – wymiary: 

92 × 36 cm; do wyboru różne kolory
• mata pod prysznic – wymiary: 

ok. 55 × 55 cm; do wyboru różne 
kolory

2699

  19.0.63737 HOHENSTEIN HTTI  19.0.63737 HOHENSTEIN HTTI  

WORKZONE
Silikon sanitarny
Opak. 310 ml 
(1 l = 32,23)
do stosowania w wilgotnych 
pomieszczeniach (np. łazience, 
kuchni); odporny na działanie 
promieni UV; skutecznie 
hamuje rozwój grzybów; kolory: 
przezroczysty, biały lub szary

999

WORKZONE
Zestaw do silikonowania
Zestaw 5 cz.
do użytku domowego i profesjonalnego; zawiera: 2 końcówki 
formujące, 2 szpachelki do spoin oraz wyciskacz pasujący 
do powszechnie dostępnych na rynku wkładów o pojemności 
300 lub 310 ml

2499

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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AKUTA
Tabletki do zmywarki classic
Opak. 100 szt.
(1 szt. = 0,20)
 z aktywną formułą szybkiego czyszczenia, 
skutecznie neutralizują nieprzyjemne zapachy; 
zapewniają lśniącą czystość naczyń i usuwają 
nawet zaschnięte resztki posiłków; o świeżym 
cytrynowym zapachu

1999
MISTER FRESH
Odświeżacz 
do zmywarki 2 w 1
Opak. 3 × 6 ml
(1 szt. = 1,66)
neutralizuje nieprzyjemne zapachy; 
pozostawia w zmywarce przyjemny 
aromat świeżości; czas działania: 
ok. 3 × 60 cykli mycia; do wyboru: 
cytrynowy lub morski

499
AKUTA
Tabletki 
do czyszczenia 
zmywarki
Opak. 3 × 20 g
(1 szt. = 2,33)
zwiększają wydajność 
zmywarki, likwidują tłuszcz, 
kamień i inne nieczystości 

699
AKUTA
Środek do czyszczenia 
zmywarek
Opak. 2 × 250 ml
(1 l = 15,98)
zapobiega osadzaniu się warstw tłuszczu 
i powstawaniu osadów kamienia; 
zapewnia higieniczną czystość

799

HOME CREATION
Bateria kuchenna/łazienkowa
Sztuka
chromowana; ceramiczne uszczelki; cichy regulator 
strumienia; do wyboru różne rodzaje

9999

CZYSTO, 
aż się błyszczy!

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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WORKZONE
Zestaw do transportu mebli
Zestaw 5 cz. 
do podnoszenia i przemieszczania ciężkich i wielkogabarytowych 
przedmiotów (np. mebli); 1 dźwignia z rolkami L252 oraz 4 trójkątne 
podkłady transportowe z potrójnymi rolkami obrotowymi 360°; 
maksymalne obciążenie na 4 podkłady: 200 kg

4999

FERREX
Opalarka 2000 W
Sztuka
idealna do usuwania lub suszenia powłok 
malarskich, formowania części plastikowych 
oraz innych prac wymagających temperatury 
350°C (1000 W) lub 550°C (2000 W); możliwość 
pracy w ustawieniu pionowym (np. na stole); 
przewód zasilający o długości 3 m ułatwia 
użytkowanie bez przedłużacza; w zestawie 
4 dysze dodatkowe oraz skrobak trójkątny

4999
DECO CRAFT
Żel ochronny 
do drewna
Opak. 5 l
(1 l = 9,99)
do drewna twardego i drewna drzew iglastych; 
z ochroną przed działaniem promieni UV 
i warunkami atmosferycznymi; do użytku 
wewnętrznego i zewnętrznego, niekapiący (żel), 
oddychający, wodorozcieńczalny; wydajność aż 
do 50 m²; do wyboru różne kolory

4999

KJ2

Zestaw otwornic 
Opak.
do wiertarek ręcznych lub stacjonarnych; idealny 
do instalacji elektrycznych, grzewczych i sanitarnych; 
do wyboru różne zestawy

5999

WSPARCIE 
w remoncie!

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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3M
Taśma montażowa dwustronna
Sztuka
do wyboru 3 rodzaje:
• taśma do przyklejania luster ok. 19 mm × 4 m
• taśma montażowa usuwalna, przezroczysta, 

wytrzymałość: do 25 kg/m, ok. 19 mm × 5 m
• taśma permanentna supermocna, wytrzymałość: 

do 33 kg/m, ok. 19 mm × 5 m

1199 WORKZONE
Przyrządy pomiarowe
Sztuka/Zestaw
do wyboru: 
• 3-częściowy zestaw kątowników stolarskich 
• uniwersalna prowadnica kątowa do pił
• wielofunkcyjna poziomica z systemem 

mierniczym o długości 1000 mm

2999

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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AKUTA
Tabletki do zmywarki
All in One 
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,30)
ze środkiem nabłyszczającym, neutralizatorem 
zapachów, funkcją ochrony srebra; nadają połysk 
produktom ze stali nierdzewnej

-27%

1199
1649

produkt
chłodzony

3999
WORKZONE
Bity 
z grzechotką 
Zestaw
ze stali narzędziowej S2; 
bity 6,35 mm (1/4”); zestaw 
zawiera 105 elementów: 
99 bitów 25 mm; bit 
do haków wkręcanych; 
adaptery o długości 25 mm 
i 50 mm; magnetyczny 
uchwyt na bity o długości 
60 mm; wkrętak 
z grzechotką; adapter 
do nasadek

MLEKOVITA
Masło Polskie Ekstra
Opak. 200 g 
(100 g = 2,00)
zawartość tłuszczu: 83%

-33%

399
599

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

Pościel 
dla dzieci
Komplet
100% bawełna; 
z bohaterami z ulubionych 
filmów; wymiary: poszwa 
140 × 200 cm oraz 
poszewka 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

6999

M1VLNA163 Shirley

3.

26/2021 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

NIE PRZEGAP OKAZJI
OD PONIEDZIAŁKU 28.06 OD ŚRODY 30.06

OD SOBOTY 3.07OD CZWARTKU 1.07



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

