
JUŻ OD CZWARTKU

5–7.08.2021

produkt
chłodzony

-50% 

249
499

ŚWIEŻEJESZ
Pieczarki krojone 
Opak. 400 g 
(1 kg = 6,23)

ALE!
CENA

HOFBURGER
Ser gouda
Opak. 400 g 
(1 kg = 13,73)
w plastrach

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

-40% 

779
1299

-31% 

549
799

Winogrono 
ciemne 
Cena za kg
klasa I

TYLKO TERAZ

1299
MIĘSNE SPECJAŁY
Filety z piersi z kurczaka XXL 
Cena za kg
* 27% taniej w stosunku do ceny regularnej  
1 kg = 17,89 zł

produkt
chłodzony

27% TANIEJ*

produkt
chłodzony



TYLKO TERAZ

1299

MIĘSNE SPECJAŁY
Filety z piersi 
z kurczaka XXL 
Cena za kg
świeże; w opakowaniu 
próżniowym
* 27% taniej w stosunku 
do ceny regularnej 
1 kg = 17,89 zł 

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1899

MORLINY
Zestaw 
grillowy 
wieprzowy
Cena za kg
karkówka, boczek, szynka

TYLKO TERAZ

899
BBQ
Boczek rolowany
Opak. 300 g
(1 kg = 29,97)
boczek w marynacie owinięty 
na patyczku

NOWA
MARKA

BBQ

27% TANIEJ*

TYLKO TERAZ

599
ŚWIEŻEJESZ
Jeżyny
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)

produkt
chłodzonyprodukt

chłodzony

-50%

249
499

-40%

779
1299

ŚWIEŻEJESZ
Pieczarki krojone 
Opak. 400 g
(1 kg = 6,23)

Winogrono 
ciemne 
Cena za kg
klasa I

TYLKO TERAZ

399

ŁUKÓW
Steki wołowe 
w marynacie
Cena za 100 g
stek z antrykotu; do wyboru 
w marynacie Classic Taste lub 
Mexicana

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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HOFBURGER
Ser gouda
Opak. 400 g
(1 kg = 13,73)
w plastrach

-31%

549
799

TYLKO TERAZ

499
Śledź wędzony
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
do wyboru: z pieprzem 
lub ziołami prowansalskimi

TYLKO TERAZ

599
LA FINESSE
Ravioli
Puszka 800 g 
(1 kg = 7,49)
do wyboru: z mięsem wołowym 
w sosie pomidorowym lub bolognese 

DO-31%PŁACISZ
MNIEJ

OCEAN STEAMER
Filet 
z tuńczyka 
w oleju
Puszka 195 g
(100 g = 3,06)
w oleju słonecznikowym; doskonały 
do sałatek; masa netto po odsączeniu: 140 g

-20%

429
539

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MLEKOVITA
Twaróg 
bez laktozy
Opak. 230 g
(100 g = 1,21)
klinek

BALTA MARE
Łosoś, filet 
Cena za 100 g
świeży; ze skórą

-21%

469
599

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

329
BBQ
Dorada patroszona świeża
Cena za 100 g
cała; idealna na grilla lub do piekarnika 

produkt
chłodzony

WAWRZYNIEC 
Pasta 
warzywna 
Słoik 180 g
(100 g = 2,22)
do wyboru: z suszonymi 
pomidorami i żurawiną, 
z grillowanym bakłażanem, 
z grillowaną cukinią i curry, 
z ciecierzycą, pieprzem 
i czarnuszką

-20%

399
499

PROMOCJA

279
329

OSZCZĘDZASZ 1,30 ZŁ

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

TEN I INNE PRODUKTY 
MARKI NA EKSPOZYTORZE

DELIKATO
Ketchup/
Majonez 
z przyprawami
Opak. 875 ml
(1 l = 6,27)
do wyboru:
• ketchup z przyprawą curry – łagodny*
• ketchup z przyprawą curry – pikantny*
• sos majonezowy z przyprawami

-21%

549
699

DAWTONA
Sok
Butelka 330 ml
(1 l = 3,30)
do wyboru: pomidorowy, 
pomidorowy pikantny, 
wielowarzywny lub z buraków 
z jabłkiem

-21%

109
139

TYLKO TERAZ

249
ŻYWIEC 
ZDRÓJ
Mocny 
gaz 
z nutą
Butelka 
1,5 l
(1 l = 1,66)
do wyboru: 
marakuja-limonka, 
cytryna-mięta, 
grejpfrut-
-pomarańcza

TYLKO TERAZ

249
SCHWEPPES
Napój gazowany 
Butelka 420 ml
(1 l = 5,93)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

499
FANEX
Sos
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
do wyboru: czosnkowy 
lub tysiąca wysp

DO-22%PŁACISZ
MNIEJ

899
GARDENLINE
Róża/Gerbera/
Kalanchoe
Sztuka 
w doniczce o średnicy 10,5 cm, 
wysokość: 22–32 cm; do wyboru 
różne kolory

3499
GARDENLINE
Kwiaty kwitnące 
egzotyczne
Sztuka 
średnica doniczki: 14,5 cm lub 
17 cm, w zależności od rodzaju; 
wysokość: 45–60 cm; do wyboru 
różne rodzaje

NA EKSPOZYTORZE

 bez wzmacniaczy smaku*
 bez dodatku aromatów*

produkt
chłodzony

CYMES
Sok Smaki Victorii
Butelka 250 ml
(100 ml = 0,92)
do wyboru różne rodzaje

-22%

229
295

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



SUN SNACKS
Paluszki
Opak. 250 g
(100 g = 0,64)
słone

-20%

159
199

LORENZ
Chipsy 
Crunchips
Opak. 140 g
(100 g = 2,49)
do wyboru:
• ser-cebula
• chakalaka

-20%

349
439

TYLKO TERAZ

499
Piwo 
Peroni Nastro 
Azzuro*
Butelka 0,33 l
(1 l = 15,12)
włoskie piwo typu lager
kraj pochodzenia: Włochy
alk. 5,1% obj.
*dostępne w wybranych sklepach

BISCOTTO
Rurki 
waflowe 
nadziewane
Opak. 280 g
(1 kg = 8,89)
do wyboru: kakaowe 
lub waniliowe

-26%

249
339

CHÂTEAU
Galaretka 
w czekoladzie
Opak. 250 g
(100 g = 1,52)
o smaku bananowym lub 
owocowym

-30%

379
549

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

349
Minutka 
Owocowa
Opak. 32 × 2 g
(1 szt. = 0,11)
herbatka ekspresowa; 
do wyboru: jeżyna-
-jagoda-malina lub 
malina-truskawka-granat

TYLKO TERAZ

199
Cukierki Milky Splash/Minky Binky
Cena za 100 g
toffi z nadzieniem mlecznym lub z galaretką

TYLKO TERAZ

119
KINGA PIENIŃSKA
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)
lekko gazowana

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



