
JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 15–17.07

Raz ALDI, zawsze ALDI

NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

ALE!
CENA

TYLKO TERAZ

1399
Zestaw 
grillowy 
rodzinny 
z kurczaka
Cena za kg

produkt
chłodzony

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

-23%

499
649

-33%

199
299

produkt
chłodzony

ŁACIATE
Mleko 3,2%
Karton 1 l

Wiśnie
Opak. 500 g 
(1 kg = 9,98)

TYLKO TERAZ

499

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



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.2
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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. 3



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.4
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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. 5



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



