
NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-20%

259
325

OD PONIEDZIAŁKU 12.07

str. 26 str. 23 str. 31

OD ŚRODY 14.07 OD CZWARTKU 15.07 OD SOBOTY 17.07

Coca-Cola
Butelka 1 l

-27%

349
479

EXPERTIZ
Piórnik szkolny 
z wyposażeniem, 
30 elementów
Zestaw

HIT

2499 Jaja ściółkowe
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,50)

-23%

499
649

-40%

599
999

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
śląska
Opak. 550 g
(1 kg = 10,89)

-37%

499
799

BBQ
Skrzydełka 
z kurczaka 
w marynacie
paprykowej
Opak. 600 g
(1 kg = 8,32)

SOLO
Ręczniki 
kuchenne 
3-warstwowe
Opak. 2 rolki
(1 rolka = 1,30)

QUIGG
Bezprzewodowy 
odkurzacz 2 w 1
Sztuka

HIT

249

Ziemniaki 
wczesne
Cena za kg

-50%

149
299

Raz ALDI, zawsze ALDI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Ziemniaki 



DO-58%OWOCE
I WARZYWA

-50%

099
199

Rzodkiewka
Pęczek

Ziemniaki 
wczesne
Cena za kg

-50%

149
299

ŚWIEŻEJESZ
Arbuz bezpestkowyArbuz bezpestkowyArbuz bezpestkowy
Cena za kg-58%

249
599

Morele
Cena za kg

-20%

799
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.2
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w zielone!
GRAJ

SAŁATKA Z BROKUŁU Z KREWETKAMI

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

• 1 duży brokuł
• 2 jajka
• garść pomidorków koktajlowych
• miks sałat
• 400 g krewetek
• 200 g mrożonego zielonego groszku 
• olej do smażenia krewetek
• 2 łyżki oliwy
• ½ limonki
• sól, pieprz
• ząbek czosnku

Brokuła podziel na mniejsze różyczki i ugotuj na parze – warzywo powinno być 
jędrne.
Ugotuj i odsącz zielony groszek. Ugotuj jajka na twardo, przestudź i przekrój 
na połówki. 
Krewetki przelej na sitku wrzątkiem i obierz, jeśli tego wymagają. 
Na rozgrzany olej wrzuć posiekany w plasterki czosnek i odsączone i obrane 
krewetki. Smaż ok. 3 min z obu stron.
Pomidorki koktajlowe umyj i przekrój na połówki.
Połącz oliwę, sok z ½ limonki, sól i pieprz na gładki sos.
Na talerzach ułóż miks sałat, dodaj brokuła, groszek, pomidorki i krewetki. 
Polej sosem i udekoruj przepołowionym jajkiem. Smacznego!

w zielone!

ŚWIEŻEJESZ
Brokuł
Sztuka

-40%

299
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
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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

799
Kiełbasa z pieca 
Opak. 300 g
(1 kg = 26,63)
wieprzowa, parzona, pieczona; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 120 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

899
BBQ
Karkówka rolowana
Opak. 310 g
(1 kg = 29,00)
w marynacie paprykowej 

TYLKO TERAZ

1999
Bitki z indyka
Cena za kg
w marynacie po cygańsku

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-40%

599
999

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa śląska
Opak. 550 g
(1 kg = 10,89)
wieprzowa, wędzona, parzona; wieprzowa, wędzona, parzona; 
zawartość mięsa: 90%

TYLKO TERAZ

1599
Skrzydło indycze 
w marynacie 
Cena za kg

TYLKO TERAZ

1299
Łosoś 
wędzony, plastry XXL
Opak. 200 g
(100 g = 6,50)
łosoś norweski, wędzony tradycyjnie w dymie bukowym

-20%

1199
1499

BBQ
Łosoś atlantycki w przyprawach
Opak. 2 × 125 g
(100 g = 4,80)
ze skórą; w przyprawach imbir-chili-cytryna; 
na tacce aluminiowej na grilla

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

NOWA 
MARKA 

BBQ

NOWA MARKA 
BBQ

TYLKO TERAZ

699
DOBRA KALORIA
Kaszanka roślinna
Opak. 180 g
(100 g = 3,88)

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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ODLOTOWE SMAKI 

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-20%

799
999

MORLINY
Kiełbasa morlińska z szynki
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
wieprzowa; mięso wieprzowe z szynki: 80%

-37%

499
799

BBQ
Skrzydełka 
z kurczaka
w marynacie 
paprykowej
Opak. 600 g
(1 kg = 8,32)

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

BBQ
Boczek w marynacie paprykowej
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
plastry 

-25%

599
799

Łosoś 
wędzony, plastry XXL
Opak. 200 g
(100 g = 6,50)
łosoś norweski, wędzony tradycyjnie w dymie bukowym

NOWA 
MARKA 

BBQ

NOWA MARKA 
BBQ

TYLKO TERAZ

599
Kiełbaski grillowe 
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
drobiowe, parzone; do wyboru: w przyprawach curry lub gyros

TYLKO TERAZ

449 Kaszanka grillowa 
Opak. 500 g
(1 kg = 8,98)

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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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

699
Sałatka ogórkowa 
z grillowaną 
cukinią 
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
w sosie 
jogurtowo-
-śmietanowym

-21%

299
379

DAN CAKEDAN CAKE
Maxi burger
Opak. 300 g
(1 kg = 9,97)
4 bułki pszenne 
z sezamem 
do hamburgerów

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

799
NA TUREK
Camembert na grill 
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
z żurawiną

TYLKO TERAZ

459
SIRTAKIS
Ser na grilla
Opak. 100 g
ser w marynacie 
ziołowej na grilla 
lub na patelnię

TYLKO TERAZ

399

NA TUREK
Islos ser 
sałatkowy
Opak. 180 g
(100 g = 2,22)
ser sałatkowy z mleka krowiego; 
do wyboru: naturalny lub z ziołami

TYLKO TERAZ

399
Krewetki 
na raz
Opak. 90 g
(100 g = 4,43)
w sosie koktajlowym 
lub czosnkowym 

TYLKO TERAZ

499
PROVITUS 
Ogórki 
po cygańsku
Słoik 480 g
(1 kg = 10,40)

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

ARLA
Apetina 
serek 
kremowy
Opak. 125 g
(100 g = 2,15)
do gotowania i pieczenia lub jako dodatek do pieczywa; 
w 100% z naturalnych składników; do wyboru: 
z dojrzewającym serem i pomidorami, z jalapeño, 
z papają i curry, z pesto i rukolą

-10%

269
299

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.6
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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

699
LYTTOS
Oliwki 
zielone 
Słoik 350 g
(100 g = 3,50)
do wyboru: 
nadziewane 
migdałami 
lub czosnkiem; 
masa netto 
po odsączeniu: 200 g

25%PŁACISZ
MNIEJ O

produkt
chłodzony

-25%

299
399

WONNEMEYER
Sałatka 
mięsna 
delikatesowa
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)
w kremowym sosie 
z dodatkiem ogórka

TYLKO TERAZ

1499
YBARRA
Hiszpańska 
oliwa z oliwek
Butelka 500 ml
(1 l = 29,98)
extra virgin, 
tłoczona 
na zimno

TYLKO TERAZ

599
Sosy na grilla 
Butelka 240 g
(100 g = 2,50)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699
BBQ
Papryka
nadziewana 
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)

TYLKO TERAZ

699
FANEX
Musztarda 
słoneczna 
Opak. 1 kg

TYLKO TERAZ

799
BIO NATURO
BIO Ocet
Butelka 250 ml
(100 ml = 3,20)
do wyboru: balsamiczny 
lub z granatu

TYLKO TERAZ

699
DEVELEY
Sos
Opak. 840/870 g 
(1 kg = 8,32/8,03)
do wyboru: czosnkowy, 
hamburger 
lub jalapeño

produkt
chłodzony

NOWA 
MARKA 

BBQ

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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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

DO-31%PŁACISZ
MNIEJ

-31%

089
129

TYLKO TERAZ

1399
OREO
Lody Oreo 
small bites
Opak. 240 ml
(100 ml = 5,83)
o smaku waniliowym w polewie z pokruszonymi ciastkami 
kakaowymi z nadzieniem i bez nadzienia o smaku waniliowym 

TYLKO TERAZ

699
MUCCI
Sorbety mini
Opak. 
6 × 40 ml
(100 ml = 2,91)
sorbet ananasowy 
lub arbuzowy z kawałkami czekolady

TYLKO TERAZ

599
MUCCI
Summer 
Freezies
Opak. 6 × 50 ml
(1 l = 19,97)
sorbet na patyku; do wyboru 
smak: pomarańczowo-
-imbirowy lub limonkowo-
-miętowy

MUCCI
Rożek wanilia/
czekolada
Opak. 120 ml
(100 ml = 0,66)
do wyboru: waniliowe w rożku 
waflowym z polewą kakaową, sosem wiśniowym 
i płatkami zbożowymi w czekoladzie gorzkiej 
i mlecznej lub czekoladowe w rożku waflowym 
z polewą kakaową, sosem czekoladowym i płatkami 
zbożowymi w czekoladzie gorzkiej i białej

-20%

079
099

MUCCI
Lody Mr. Milk
Opak. 110 ml
(100 ml = 0,81)
na patyku; zawartość 
śmietanki: 23%; do wyboru: 
śmietankowe lub śmietankowe 
w polewie czekoladowej

MUCCI
Lody 
Sensation Mini 
Opak. 12 × 50 ml
(1 l = 14,65)
lody waniliowe w polewie 
sorbetowej o smaku owoców 
leśnych i egzotycznych

-20%

879
1099

MUCCI
Lody Sensation Duo
Opak. 4 × 90 ml
(1 l = 22,19)
waniliowe z dodatkiem naturalnej wanilii Bourbon, 
w polewie; do wyboru o smaku: wiśniowym, 
kokosowym lub karmelowym

-20%

799
999

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

głęboko 
mrożony

TYLKO TERAZ

139
NESTLÉ
Lody Kaktus
Opak. 45 ml
(100 ml = 3,09)
sorbet mango-marakuja i lody wodne o smaku śliwkowym z zieloną polewą

 bez barwników

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 12–17.07



NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE

DO-37%PŁACISZ
MNIEJ

-37%

219
349

TYLKO TERAZ

299
FEURICH
Krakersy solone
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)
do wyboru: klasyczne, 
pełnoziarniste lub z sezamem

TYLKO TERAZ

499
LORENZ
Monster Munch
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
chrupki ziemniaczane; do wyboru: 
solone lub o smaku ketchupowym

TYLKO TERAZ

599
ITAC
Orzeszki 
ziemne
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
prażone w piecu; o smaku chili

TYLKO TERAZ

199

MARETTI
Bruschetta 
Opak. 70 g
(100 g = 2,84)
do wyboru o smaku: 
pizzy, śmietany z cebulką 
lub mix warzyw

TRADER JOE’S
Orzeszki 
ziemne 
Opak. 150 g
(100 g = 1,46)
prażone; do wyboru: 
paprykowe lub z pieprzem

LAY’S
Chipsy karbowane/faliste
Opak. 165/180 g
(100 g = 2,30/2,11)
do wyboru: zielona cebulka, papryka, 
fromage lub solone

-21%

379
485

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 12–17.07



NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

-27%

349
479

Coca-Cola
Butelka 1 l

TYLKO TERAZ

499
RIO D’ORO
Koktajl 
bezalkoholowy
Karton 1 l
do wyboru: Mojito, Piña 
Colada, Caipirinha

Coca-Cola 
Zero
Butelka 1 l

-24%

349
465

TYLKO TERAZ

349
Fanta 
Orange
Opak. 2 × 1 l
(1 l = 3,49)

TYLKO TERAZ

299
BLACK
Napój 
energetyzujący
Puszka 500 ml
(1 l = 5,98)
do wyboru: 
classic, mojito, 
blueberry, 
mango

TYLKO TERAZ

799
PAOLA
Syrop 
malinowy
Butelka 
0,97 l
(1 l = 8,24)

TYLKO W 2PAKU

CENA ZA BUTELKĘ PRZY ZAKUPIE 2PAKU

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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NA EKSPOZYTORZE

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

499
Piwo 
Pszeniczny 
Weizen* 
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,8% obj. 
*  dostępne w wybranych 

sklepach

-20%

479
599

Piwo Paulaner*
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,58)
pszeniczne
kraj pochodzenia: Niemcy
alk. 5,5% obj.
* dostępne wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

379
Piwo Somersby 
Pina Colada*
Butelka 0,4 l
(1 l = 9,48)
napój piwny o smaku drinka 
Piña Colada z limonką
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

279
Piwo Lech Free*
Butelka 0,33 l
(1 l = 8,45)
do wyboru:
• ananas i guawa
• granat i acai
• marakuja i melon
• arbuz z miętą
kraj pochodzenia: Polska
alk. 0% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

229
Piwo 
Kasztelan 
jasne*
Puszka 6 × 0,5 l
(1 l = 4,58)
jasne, pełne
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

699
Piwo Jungle
IPA*
Butelka 0,5 l
(1 l = 13,98)
o aromacie cytrusów 
i dojrzałych owoców 
mango
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

20%PŁACISZ
MNIEJ O

CENA ZA PUSZKĘ PRZY ZAKUPIE 6PAKU 

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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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

119
DOBROWIANKA
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)
niegazowana

produkt
chłodzony

PURE FRUIT
Smoothie 
Butelka 750 ml
(1 l = 10,65)
do wyboru różne rodzaje

-20%

799
999

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

-20%

119
149

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

599
MORENO
Kawa mrożona
Puszka 275 g
(1 kg = 21,78)
napój kawowy w proszku, 
do przygotowania 
z zimnym mlekiem 

TYLKO TERAZ

799
WESTMINSTER
Herbatka instant
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
do wyboru o smaku: mango-marakuja, 
truskawka-kiwi, banan-wiśnia

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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Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-33%

1990
2999

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Parówki z piersi kurczaka
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)
mięso z kurczaka: 94% (w tym z fileta: 70%)

WĘDLINIARNIA
Salami pepperoni 
Opak. 100 g
wieprzowo-wołowe, dojrzewające, suszone; 
100 g produktu wyprodukowano ze 130 g mięsa 
wieprzowego i 10 g mięsa wołowego

-28%

249
349

WĘDLINIARNIA
Boczek wędzony parzony
Cena za kg
wieprzowy; zawartość mięsa: 97% 

-20%

1590
1990

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

-25%

299
399

DO-33%MIĘSO
I WĘDLINY

TYLKO TERAZ

2490
Królik elementy
Cena za kg
świeży; w opakowaniu: 
comber (1 szt.), udko (1 szt.), łopatka (2 szt.) 

TYLKO TERAZ

499
Szynka z beczki
Opak. 100 g
wieprzowa, wędzona, parzona; 
100 g wyrobu wyprodukowano 
ze 116 g szynki wieprzowej

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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-24%

189
249

TYLKO TERAZ

449
Margaretka
Sztuka 445 g
(1 kg = 10,09)
pieczywo pszenne 
z posypką 

TYLKO TERAZ

249
Bagietka 
ze szpinakiem
Sztuka 157 g
(100 g = 1,59)
pszenna

TYLKO TERAZ

599
Makowiec
Sztuka 450 g
(1 kg = 13,31)
nadzienie: 60,8%

MEINE KUCHENWELT
Muffiny
Opak. 360 g
(1 kg = 16,64)
do wyboru: straciatella 
lub straciatella z czekoladą

-14%

599
699

Chleb 
słonecznikowy
Sztuka 440 g
(1 kg = 4,30)
pszenno-żytni

DO-24%24%24PIECZYWO

TYLKO TERAZ

499
WONNEMEYER
Bułki/Croissanty 
do wypieku
Opak. 330/340 g
(1 kg = 15,12/14,68)

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.14
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RYBY Z ALDI

MEINE KUCHENWELT
Muffiny
Opak. 360 g
(1 kg = 16,64)
do wyboru: straciatella 
lub straciatella z czekoladą

TYLKO TERAZ

189
ŁOWICZ 
Jogurt 
z mascarpone 
Opak. 130 g
(100 g = 1,45)
do wyboru: brzoskwinia-mango-siemię lniane, 
malina-żurawina-słonecznik, wiśnia-chili, śliwka-chia

PIĄTNICA
Śmietana 18%
Opak. 400 g
(1 kg = 6,48)

-21%

259
329

Yogurto
Opak. 200 g
(100 g = 0,80)
pitny jogurt owocowy; bez dodatku cukru, 
nie zawiera konserwantów i barwników; 
do wyboru o smaku: mango, malinowym, 
truskawkowym lub śliwkowym

-20%

159
199

produkt
chłodzony

DO-22%PŁACISZ
MNIEJ

-22%

449
579

OCEAN STEAMER
Tuńczyk w sosie 
własnym
Opak. 185 g
(100 g = 2,99)
w kawałkach; masa netto 
po odsączeniu: 150 g

HOFBURGER
Ser pleśniowy 
Opak. 150 g
(100 g = 2,86)
ser miękki; do wyboru: z czerwoną 
pleśnią, z czosnkiem, z niebieską 
pleśnią, z peperoni, z pieprzem

-21%

429
549

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

299 Morszczuk wędzony
Cena za 100 g
wędzony na zimno dymem z drewna bukowego

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. 15
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TYLKO TERAZ

699
VEGETA 
Przyprawa 
uniwersalna 
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
w zestawie z puszką

TYLKO TERAZ

699
Zupa rybna kapitańska
Słoik 380 ml
(1 l = 18,39)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899

M.E.A.L.
Żołnierskie 
danie gotowe
Puszka 830 g
(1 kg = 10,83)
do wyboru: flaki 
zamojskie, gulasz 
wieprzowy, golonka 
w kapuście

CUCINA NOBILE
Pomidory 
suszone
Słoik 280 g
(100 g = 3,11)
w oleju; masa netto 
po odsączeniu: 170 g

-22%

529
679

MLEKPOL
Chłodnik 
Opak. 380 g
(1 kg = 4,18)
warzywny

-20%

159
199

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DO-22%PŁACISZ
MNIEJ

Pierogi z serem 
i truskawkami/
z serem 
i jagodami
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)

-20%

399
499

produkt
chłodzony

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.16

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 12–17.07



TAKIE PROSTE
Ciasto francuskie
Opak. 275 g
(1 kg = 8,33)

-23%

229
299

-24%

189
249

KNUSPERONE
Kółeczka Kółeczka 
w polewie 
miodowej
Opak. 250 g
(100 g = 0,76)
wzbogacone w 7 witamin, 
wapń i żelazo

TYLKO TERAZ

449
ŁOWICZ
Konfitura extra 
Słoik 240 g
(100 g = 1,87)
o obniżonej zawartości cukru; do wyboru: 
z czarnych porzeczek, truskawek lub wiśni

TYLKO TERAZ

799
DAWTONA
Ogórki konserwowe 
Słoik 1,9 kg
(1 kg = 7,83)
luksusowe; masa netto po odsączeniu: 1,02 kg

TYLKO TERAZ

699
SKANDINAVIC’S
Pieczywo 
chrupkie 
wieloziarniste
Opak. 250 g
(100 g = 2,80)
okrągłe

TYLKO TERAZ

499
VORTUMNUS
Konfitura ekstra
Słoik 250 g
(100 g = 2,00)
z mango (60%)

DO-24%PŁACISZ
MNIEJ

GRANDESSA
Dżem wieloowocowy
Słoik 450 g
(1 kg = 12,42)
do wyboru: maliny-jagody-
-jeżyny lub truskawka-mango

-20%

559
699

Pierogi z serem 
i truskawkami/
z serem 
i jagodami
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)

produkt
chłodzony

NOWA MARKA TAKIE PROSTE

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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TE I INNE PRODUKTY MARKI DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

399

NIMM 2
Boomki 
Opak. 90 g
(100 g = 4,43)
rozpuszczalne kulki wypełnione 
sokiem z witaminami; do wyboru: 
owocowe, kwaśne, musujące

TYLKO TERAZ

099
GOPLANA
Grześki Gofree
Sztuka 33 g
(100 g = 3,00)
do wyboru waniliowo-czekoladowe 
z orzechami lub czekoladowe z orzechami 

TYLKO TERAZ

199
KOPERNIK
Bagatelka 
Opak. 135 g
(100 g = 1,47)
ciasteczka z rodzynkami, nadzieniem jabłkowym i cynamonem

TYLKO TERAZ

499
SWEET LAND
Galaretka 
owocowa
Opak. 
300 g
(1 kg = 16,63)
w cukrze, 
o różnych 
smakach

TYLKO TERAZ

399
APETITKI
Wafle krówkowe 
Opak. 300 g
(1 kg = 13,30)
przekładane masą 
o smaku krówkowym

TYLKO TERAZ

499
HARIBO
Żelki 
Miami Fizz/
Wummis
Opak. 175 g
(100 g = 2,85)
owocowe, kwaśne

LAVAZZA
Qualità Oro
Opak. 250 g
(100 g = 5,72)
100% arabika; 
do wyboru: mielona 
lub ziarnista

-20%

1429
1789

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

1499
1899

MK CAFÉ
Premium
Opak. 500 g
(1 kg = 29,98)
kawa mielona; kompozycja 
ziaren pochodzących 
z najlepszych plantacji 
na trzech kontynentach: 
Ameryki Południowej, 
Afryki i Azji

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 12–17.07



TE I INNE PRODUKTY MARKI DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

STREFA MALUSZKA

TYLKO TERAZ

1299
CHUPA CHUPS
Perfumy
Opak. 15 ml
(100 ml = 86,60)
owocowe, słodkie nuty zapachowe; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899
CHUPA CHUPS
Żel pod prysznic/Mydło 
Opak. 250/300 ml 
(100 ml = 3,60/1 l = 29,97)
pięknie pachnie i pielęgnuje; do wyboru różne rodzaje 

BEBIKO
Mleko modyfikowane 
dla niemowląt
Opak. 800 g
(1 kg = 37,49)
do wyboru:
• 2/2R – dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia
• 3/3R – dla dzieci powyżej 1. roku życia
• 4/5 – dla dzieci powyżej 2. roku życia

-22%

2999
3859

MAMIA
Chusteczki 
dla niemowląt
Opak. 80 szt.
(1 szt. = 0,04)
do wyboru: comfort lub sensitive; 
nasączone łagodną emulsją 
pielęgnacyjną; testowane 
dermatologicznie

-30%

349
499

BIOCURA MAN
Dezodorant 
w sprayu 
dla mężczyzn
Opak. 200 ml
(100 ml = 1,75)
do wyboru różne rodzaje

-23%

349
459

BIOCURA
Dezodorant 
w sprayu 
dla kobiet
Opak. 200 ml
(100 ml = 1,85)
zapewnia długotrwałą 
świeżość; do wyboru 
różne rodzaje

-24%

369
489

BIOCURA
Dezodorant roll-on
Opak. 50 ml
(100 ml = 4,98)
zapewnia 
długotrwałą 
świeżość; 
do wyboru 
różne rodzaje

-26%

249
339

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. 19
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20%PŁACISZ
MNIEJ O

TYLKO TERAZ

1599
L’ORÉAL
Krem nawilżający 
Men Expert
Opak. 75 ml
(100 ml = 21,32)
nawilża i łagodzi podrażnienia; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

1199
L’ORÉAL
Oczyszczanie twarzy 
Rare Flowers
Opak. 125/150/200 ml
(100 ml = 9,59/7,99/6,00)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

1499
L’ORÉAL
Płyn micelarny 
Opak. 400 ml
(1 l = 37,48)
hipoalergiczny; do wyboru: 
do skóry wrażliwej i suchej 
lub normalnej i mieszanej 

TYLKO TERAZ

1499
L’ORÉAL
Maska do włosów Elseve
Opak. 300 ml
(1 l = 49,97)
do wyboru różne rodzaje

-20%

259
325

SOLO
Ręczniki 
kuchenne 
3-warstwowe 
Opak. 2 rolki 
(1 rolka = 1,30)
superchłonne, z celulozy

TYLKO TERAZ

1499
L’ORÉAL
Lakier/Pasta do stylizacji włosów
Opak. 150/250 ml
(100 ml = 9,99/6,00)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

1499
L’ORÉAL 
Krem do twarzy Ekspert Nawilżenia
Opak. 50 ml
(100 ml = 29,98)
intensywnie nawilża i pielęgnuje; do wyboru różne rodzaje 

TE I INNE PRODUKTY MARKI 
DOSTĘPNE 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.20
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NA EKSPOZYTORZE

DO-22%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1199
VELLIE
Hydrolat
Opak. 100 ml
delikatny aromat 
odświeża i relaksuje; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

1199
DOMESTOS 
Zawieszka do WC 
Blue Water 
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 4,00) 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

999
DOMESTOS 
Zawieszka 
do WC 
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 5,00)
do wyboru różne rodzaje 

BBQ
Brykiet do grilla
Opak. 2,5 kg
(1 kg = 2,80)
wysokiej jakości brykiet 
z węgla drzewnego, 
zapewnia szybkie i łatwe 
rozpalanie grilla

-22%

699
899

TYLKO TERAZ

999

CIF
Specjalistyczny spray 
do czyszczenia
Opak. 435 ml
(1 l = 22,97)
do wyboru różne rodzaje

CIF
Spray/Mleczko 
czyszczące
Opak. 500 ml/780 g
(1 l = 13,98/1 kg = 8,96)
do wyboru różne rodzaje 

-22%

699
899

FOLIA
Woreczki 
do mrożenia, 3 l
Opak. 75 szt.
(1 szt. = 0,09)

-22%

699
899

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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TYLKO TERAZ

329

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

TYLKO TERAZ

1399
Zestaw grillowy 
rodzinny z kurczaka
Cena za kg
elementy z kurczaka w marynatach 
w 3 różnych smakach

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

Bułka 
z ziarnem dyni
Sztuka 80 g
(100 g = 0,99)
z dodatkiem płatków z dodatkiem płatków 
ziemniaczanychziemniaczanych

-33%

079
119

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Sałata 
świeża
Sztuka
klasa I

Pieczarki 
portobello
Opak. 350 g
(1 kg = 11,40)

Wiśnie
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)

-40%

299
499

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

399
TYLKO TERAZ

499

NOWA 
MARKA 

BBQ

Pieczarki 

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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produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

299
DAWTONA
Buraczki 
plastry
Słoik 500 g
(1 kg = 9,49)
masa netto 
po odsączeniu: 315 g

TYLKO TERAZ

599
Śledzik na ostro
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
habanero, scotch bonnet, 
jalapeño

Jaja ściółkowe
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,50)
klasa wagowa: L

-23%

499
649

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

-20%

159
199 KING’S CROWN

Kapusta 
czerwona
Słoik 680 g
(1 kg = 3,91)
masa netto 
po odsączeniu: 585 g

-28%

229
319

ŁACIATE
Mleko 3,2%
Karton 1 l
pasteryzowane

-33%

199
299

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

BALTA MARE
Śledź w sosie 
pomidorowym
Puszka 170 g
(100 g = 1,41)
zawartość ryby: 60%

-20%

239
299

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

TYLKO 
W ALDI

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



TYLKO TERAZ

1599
TCHIBO 
Family
Słoik 200 g
(100 g = 8,00)
kawa rozpuszczalna

TYLKO TERAZ

299
OWOLOVO
Mus owocowy
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)
do wyboru: jabłkowy, 
jabłkowo-brzoskwiniowy, 
jabłkowo-morelowy, 
jabłkowo-truskawkowy

CHÂTEAU
Czekolada biała
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
do wyboru: biała, biała z kokosem lub biała z chrupkami

-25%

599
799

BISCOTTO
Kokosanki z czekoladą
Opak. 400 g
(1 kg = 16,23)

-18%

649
799

BISCOTTO
Słomka 
ptysiowa
Opak. 100 g
z cukrem

-33%

199
299

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

499
MAOAM
Guma rozpuszczalna Bloxx
Opak. 220 g
(100 g = 2,27)
o smaku owocowym

NIMM 2
Śmiejżelki 
Sokki
Opak. 90 g
(100 g = 2,54)
żelki owocowe z witaminami; do wyboru: klasyczne, 
jogurtowe lub czerwone owoce

-23%

229
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.24
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NA EKSPOZYTORZE

� 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!

TYLKO TERAZ

399
Kwas chlebowy 
Starokijewski 
biały
Butelka 1 l
o lekkim, orzeźwiającym 
smaku, z dodatkiem soku 
z brzozy

TYLKO TERAZ

299
HORTEX
Sok 100%
Butelka 1 l
do wyboru: 
pomarańczowy 
lub 
multiwitamina 

TYLKO TERAZ

129
VERONI MINERAL
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,86)
niegazowana, 
średniozmineralizowana

SANTA MARTA
Napój gazowany
Butelka 1,5 l
(1 l = 1,59)
do wyboru: cytrynowy, 
grejfrutowy lub 
pomarańczowy

-20%

239
299

GARDENLINE
Kalanchoe 
w kolorowym 
rękawie
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; 
do wyboru różne kolory 
kwiatów i rękawów

799

GARDENLINE
Lawenda
Opak.
zestaw 6 sadzonek; 
wysokość rośliny: 
ok. 18 cm

1499

BEZ SUBSTANCJI 
KONSERWUJĄCYCH 

I BARWNIKÓW

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

996
Piwo Perła Chmielowa*
Puszka 4 × 0,5 l
(1 l = 4,98)
piwo typu pils; 
kraj pochodzenia: Polska; 
alk. 6% obj.

TYLKO TERAZ

299
Piwo Perła 
miodowa*
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
piwo o głębokim 
bursztynowym 
kolorze i jasno 
kremowej pianie
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 6% obj.

*  dostępne 
w wybranych 
sklepach

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



EXPERTIZEXPERTIZ
Piórnik szkolny 
z wyposażeniem, 
30 elementów
Zestaw
zawartość zestawu: 
8 flamastrów, 8 kredek, 
ołówek, gumka do wycierania, 
korektor do atramentu, 
temperówka metalowa, 2 naboje, 
klej w sztyfcie, pióro kulkowe, 
marker do zakreślania tekstu, 
miejsce na pióro, ekierka, linijka, 
plan lekcji; do wyboru różne 
wzory i kolory piórnika

HIT

2499

EXPERTIZ
Piórnik szkolny 
z wyposażeniem, 
30 elementów

EXPERTIZ
Zszywacz
Sztuka
zszywa jednocześnie do 25 kartek; 
w zestawie 100 zszywek; 
do wyboru różne kolory

899 EXPERTIZ
Zszywki/
Rozszywacz 
ze zszywkami
Zestaw
do wyboru:
• 2 opakowania ocynkowanych 

zszywek po 1000 sztuk 
i 1 rozszywacz w różnych 
kolorach

• 3 opakowania ocynkowanych 
zszywek po 1000 sztuk

399

EXPERTIZ
Naklejki
Zestaw 
do wyboru: 
do dekoracji, 
naklejki szkolne 
lub do opisywania

399

EXPERTIZ
Zestaw 
długopisów 
automatycznych
Opak. 3/5 szt. 
(1 szt. = 2,66/1,60)
niebieski wkład; 
z tuszem dokumentalnym; 
do wyboru: aluminiowy 
lub plastikowy korpus

799

EXPERTIZ
Kredki Jumbo 
Opak. 12 szt. 
trójkątny przekrój 
umożliwiający prawidłowy 
uchwyt; twardy rysik; 
żywe kolory

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.26
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OXFORD
Blok rysunkowy/techniczny
Sztuka
format A4

249

TOP 2000
Zeszyt A5
Sztuka 
60 kartek; kratka

149

EXPERTIZ
Notes spiralny A4
Sztuka 
w kratkę; 100 kartek

599

Zeszyt A5
Sztuka 
32 kartki; kratka

069

Zeszyt A5
Sztuka 
16 kartek; kratka

039
Zeszyt A5
Sztuka
16 kartek; kolorowe linie

049

Brulion A5
Sztuka 
96 kartek; kratka

349

EXPERTIZ
Kołonotatnik w kratkę
Sztuka/Zestaw 
100 kartek; do wyboru różne rodzaje:
• format A4 – 1 szt.
• format A5 – 2 szt.
• format A6 – 3 szt. 

599

SZKOLNA WYPRAWKA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

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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EXPERTIZ
Planer 
tygodniowy 
Zestaw 
• duży blok (52 arkusze)
• mały blok (52 arkusze)
• 3 małe notesy samoprzylepne (40 arkuszy)

999

Zeszyt papierów 
kolorowych
Sztuka 
samoprzylepny; format A4

299

TOP 2000
Blok rysunkowy
Sztuka 
10 kolorowych kartek; format A4

169

EXPERTIZ
Magnetyczna 
folia tablicowa
Zestaw 
wymiary: ok. 50 × 35 cm; 2 samoprzylepne 
magnetyczne folie tablicowe; utrzymuje się 
na gładkich powierzchniach, takich jak ściana, 
drzwi; można po niej pisać kredą; w zestawie 
8 magnetycznych naklejek oraz 4 kredy

1999

TOP 2000
Blok techniczny
Sztuka 
10 kolorowych kartek; format A4

249

EXPERTIZ
Karteczki 
samoprzylepne/
Kostka biurowa
Opak. 
łatwo odklejalne; do wyboru 
różne rodzaje

399

SZKOLNA WYPRAWKA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

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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QUALITY TEXTILES
Pościel dziecięca
Komplet
100% bawełna; niezbiegający się 
materiał; łatwa w prasowaniu; 
wymiary: poszwa: 140 × 200 cm, 
poduszka: 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje 

6999

4KIDZ
Karty do gry Psi Patrol
Opak.
gry karciane z postaciami z Psiego Patrolu; do wyboru: Czarny Piotruś lub memo

599

QUALITY TEXTILES
Poszewka 
bawełniana dziecięca
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 40 × 40 cm; 
z zakładką ułatwiającą zakładanie; 
do wyboru różne rodzaje

1299

  1501006 Centexbel  1501006 Centexbel  

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

PUTZMEISTER
Gąbki czyszczące
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 1,67)
wykonane z żywicy melaminowej; 
o uniwersalnym zastosowaniu; 
lekko zwilżone bardzo łatwo i delikatnie 
usuwają uporczywe zabrudzenia i plamy, 
chroniąc przy tym powierzchnię

999
VITALIS
Opatrunek
jałowy
Opak. 15 szt.
(1 szt. = 0,33)
przeznaczony do ochrony ran i skaleczeń; 
do wyboru różne rodzaje

499

LACURA
Tarka do stóp 
na zrogowacenia
Sztuka
ze stali nierdzewnej; delikatnie 
i dokładnie usuwa nawet twardy naskórek

1599

1.

1.

  1501006 Centexbel  1501006 Centexbel  

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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QUEENTEX
Moda XXL Piżama damska 
z bawełną BIO
Komplet 
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: 44/46–52/54

2999

WALKX 
Skarpety sneaker damskie/
męskie z bawełną BIO 
Opak. 7 par 
80% bawełna BIO, 18% poliamid (z recyklingu), 
2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze 

UP2FASHION
Koszulka polo 
damska sportowa 
z bawełną BIO
Sztuka
98% bawełna BIO, 2% elastan 
(Lycra®); krój swobodnie leżący 
na sylwetce; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

2199

  20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI    20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

7PAK

Skarpety sneaker damskie/

Certi� ed by CU 817648Certi� ed by CU 817648

2499

1.

1.

2.

3.

STRAIGHT UP
Szorty męskie
Para 
62% bawełna, 38% poliester; z dodatkowym 
sznurkiem w pasie; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

3499
3.

STRAIGHT UP
T-shirt męski
Sztuka 
100% bawełna lub 58% bawełna, 
42% poliester; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL

1799
2.

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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QUIGG
Bezprzewodowy 
odkurzacz 2 w 1
Zestaw 
z wyjmowanym, małym 
odkurzaczem ręcznym; 
dwa poziomy mocy; szczotka 
z frontowym oświetleniem LED; 
składany uchwyt ułatwia 
dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc i przechowanie; stacja 
ładowania pełni rolę stojaka; 
z akcesoriami w zestawie

HIT

249

LIGHTZONE
Ozdobne 
kule solarne
Zestaw 2 szt.
do stosowania wewnątrz lub 
na zewnątrz; z czujnikiem zmierzchu; 
emitują światło do 7 godzin

2499

LIVING ART
Świeca ogrodowa
Sztuka/Zestaw 2 szt.
czas palenia: 12–18 h (w zależności od modelu); 
do wyboru różne rodzaje

1599

HOME CREATION
Wycieraczka
Sztuka/Zestaw 2 szt.
strona wierzchnia: 100% polipropylen, spód 
antypoślizgowy: 100% PVC; możliwość stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz; do wyboru różne rodzaje:
• 1 sztuka – 60 × 90 cm
• 2 sztuki – 40 × 60 cm

2499

2 POZIOMY MOCY

SKŁADANY 
UCHWYT

ZBIORNIK 
NA KURZ 0,5 L

OBROTOWA 
SZCZOTKA 

Z OŚWIETLENIEM 
LED

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

OD SOBOTY 17.07



HOME CREATION
Ręcznik plażowy welurowy
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 93 × 170 cm; do wyboru różne rodzaje

3499

HOME CREATION
Meble bambusowe
Sztuka
wysokiej jakości drewno bambusowe, 
idealne do stosowania w łazience; do wyboru 4 modele:
• regał stojący z 3 koszykami, wymiary: ok. 28 × 15 × 84,5 cm
• regał narożny z 3 półkami, wymiary: ok. 23 × 23 × 77 cm
• regał wysoki z 3 półkami, wymiary: ok. 37 × 33 × 78 cm
• kosz na pranie, wymiary: ok. 40 × 35,5 × 60,5 cm

8999

QUIGG
Lampa 
owadobójcza
Sztuka 
światło ultrafioletowe wabi 
owady latające i ogranicza 
ich występowanie bez 
środków trujących lub 
zapachowych; napięcie 
kratki: ok. 2000 V; stabilna 
obudowa z tworzywa 
sztucznego ABS; wyciągany 
uchwyt do przenoszenia; 
z metalowym uchwytem 
do zawieszenia – możliwość 
używania po zawieszeniu 
lub postawieniu; 
wyjmowany pojemnik 
na owady ułatwiający 
czyszczenie; wymiary: 
ok. 18 × 13 × 38 cm; 
do wyboru 2 modele 

7999

UNA
Odplamiacz 
w żelu/Mydło 
galasowe
Opak. 250 ml
(100 ml = 2,80)
usuwa nawet uporczywe 
plamy; do stosowania 
przed praniem

699

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

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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HOME CREATION
Koc piknikowy XXL
Sztuka
z uchwytem do noszenia; z długim paskiem na ramię; strona 
wierzchnia: flausz i miękka tkanina; izolujący, wodoodporny 
i odporny na zabrudzenia; wymiary: kwadratowy 200 × 200 cm 
lub okrągły o średnicy 175 cm; do wyboru różne rodzaje

4499

  20.0.02813 HOHENSTEIN HTTI  20.0.02813 HOHENSTEIN HTTI  

LIGHTZONE
Lampa stojąca 
LED
Sztuka
nowoczesna lampa LED 
z systemem 
bezstopniowego 
ściemniania i sterowaniem 
dotykowym; przyjemne 
ciepłe światło o wysokiej 
jasności (do ok. 1000 
lumenów) doskonale 
nadaje się do czytania, 
a po przyciemnieniu 
tworzy nastrój sprzyjający 
odpoczynkowi; 
korpus w kolorze stali; 
wysokość: ok. 150 cm 
(zależnie od modelu); 
pasuje do większości wnętrz; 
dzięki unikalnemu kształtowi 
i niewielkiej podstawie lampa 
sprawdzi się też w mniejszych 
pomieszczeniach

179

LIGHTZONE
Solarny 
samochód retro 
z doniczką na rośliny
Sztuka
metalowa dekoracja świetlna z praktyczną osłonką na doniczkę; idealna na parapet, balkon 
i do ogrodu, np. do ziół i roślin dekoracyjnych; ładowanie panelem słonecznym za dnia; 
reflektory włączają się samoczynnie po zmroku, świecąc aż do 8 godzin (z możliwością 
ręcznego wyłączenia); do wyboru różne rodzaje

39993999

DLA 
TURYSTÓW
i domatorów

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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Edukacyjne 
gry dla dzieci
Zestaw 
rozrywka dla dzieci 
od 3. do 5. roku życia; 
podczas zabawy dzieci 
uczą się odczytywania 
godzin oraz liczenia 
od 1 do 12, a także poznają 
pierwsze angielskie 
słówka; każdy zestaw 
zawiera instrukcję 
do gry oraz odpowiednie 
elementy, takie jak tarcze 
zegarowe, plansze, 
żetony oraz karty do gry; 
do wyboru różne rodzaje

1499

Latawiec dla dzieci 
z licencją
Sztuka
wymiary: 115 × 63 cm; wykonany z lekkiej 
i wytrzymałej folii PE; do wyboru różne rodzaje

2499

TREFL
Puzzle dla dzieci z licencją
Zestaw 
puzzle w formie układanki; dla starszych 
i młodszych dzieci; świetna zabawa zapewniona 
dzięki postaciom ze znanych i lubianych bajek; 
do wyboru różne rodzaje1599

QUEENTEX
Figi damskie Maxi
Opak. 2 pary
82% poliamid, 18% elastan (Lycra®); do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2599

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

QUEENTEX
Biustonosz Maxi
Sztuka 
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra®); podszewka: 
90% poliamid, 10% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 80D–95D

2599

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

1.

STWÓRZ
swój z� taw

2.

1.

2.

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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  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XXL

1999

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   

2PAK

UP2FASHION
Moda XXL Spodnie damskie 
z wiskozy
Para
100% wiskoza (Lenzing® EcoVero™); z bocznymi 
kieszeniami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–54
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

Certi� ed by GOTS 151742 Certi� ed by GOTS 151742 

WALKX
Skarpety 
damskie/męskie 
z bawełną BIO
Opak. 5 par
84% bawełna BIO, 14% poliamid, 2% elastan (Lycra®) 
lub 82% bawełna BIO, 16% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999

  13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  

5PAK

Made with organic materials Made with organic materials 
Certi� ed by Ecocert Greenlife Certi� ed by Ecocert Greenlife 

4.

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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3.

-58%

249
599

Zeszyt 
tematyczny A5
Sztuka 
60 kartek; kratka

139

ŁACIATE
Mleko 3,2%
Karton 1 l
pasteryzowane

-33%

199
299

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Made with 50%
Organically Grown Cotton

ŚWIEŻEJESZ
Arbuz bezpestkowy
Cena za kg

2499
UP2FASHION
Moda XXL T-shirt 
damski z koronką 
z bawełną BIO
Sztuka 
50% bawełna BIO, 
50% wiskoza; z elementami 
koronkowymi; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

28/2021 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 12.07 OD ŚRODY 14.07

OD SOBOTY 17.07OD CZWARTKU 15.07



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

