
Parówki
Opak. 210 g
(100 g = 2,33)

-30%

489
699

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso 
mielone
Opak. 400 g
(1 kg = 14,23)

-40%

569
949

str. 29 str. 24 str. 32

TYLKO TERAZ

229
Piwo Łomża*
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,58)
*dostępne w wybranych sklepach

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

-31%

549
799

UP2FASHION
Legginsy 
damskie 
z bawełną BIO
Para

HIT

1999

Tydzień
włoski

MAMA MANCINI
Ciasto 
na pizzę z sosem 
pomidorowym
Opak. 600 g
(1 kg = 7,48)

-35
449

699

MAMA MANCINI-35%

TydzieńTydzień
włoskiwłoski

Tydzień
włoski

Tydzień

-35

NA EKSPOZYTORZE

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

na pizzę z sosem 

Nektarynki
Cena za kg
klasa I

-40%

599
999

UP2FASHION
Kardigan 
damski 
dzianinowy 
z bawełną 
BIO
Sztuka

HIT

4999

OD SOBOTY 7.08OD ŚRODY 4.08 OD CZWARTKU 5.08

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

OD PONIEDZIAŁKU
2.08

DO SOBOTY 7.08



DO-50%OWOCE
I WARZYWA

LODY, LODY
dla ochłody!

Arbuzowe love 
soczyście zmrożone!
SKŁADNIKI
• 1 miniarbuz
• 2 dojrzałe nektarynki

• sok z ½ limonki
• listki świeżej mięty

PRZEPIS
1. Owoce oczyść ze skórki i pestek. Pokrój 
na mniejsze kawałki i zmiksuj na gładką masę. Dodaj 
sok z limonki i wymieszaj. Jeśli nektarynki i arbuz 
były dojrzałe i naturalnie słodkie, nie musisz dodawać 
żadnego cukru.

2. Masę przelej do płaskiego plastikowego 
pojemnika i wstaw do zamrażarki na 6 godzin. 
Co pół godziny wyciągaj pojemnik i dobrze 
przemieszaj sorbet – dzięki temu będzie miał 
gładszą konsystencję, bez twardych grudek lodu. 

3. Lody podawaj w schłodzonych pucharkach, 
udekorowane świeżymi listkami mięty.

4
OSÓB

DANIE DLA

75
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

Arbuz mini Arbuz mini 
Cena za kgCena za kg-50%

299
599

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 2–7.08



PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIEPRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499
Ogórki 
małosolne
Opak. 1 kg
(1 kg = 9,98)
masa netto 
po odsączeniu: 500 g

Marchew 
Cena za kg

-28%

249
349

Nektarynki
Cena za kg
klasa I

-40%

599
999

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory truskawkowe
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
klasa I

-40%

599
999

Buraki czerwone
Cena za kg

-50%

199
399

ŚWIEŻEJESZ
Kiełki
Opak. 50/150 g
(100 g = 3,98/1,33)

-50%

199
399

Limonka
Sztuka

-40%

089
149

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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DO-40%MIĘSO

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone
Opak. 400 g
(1 kg = 14,23)
wieprzowo-wołowe

BBQ
Kiełbaski białe 
surowe
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
wieprzowe

-20%

799
999 Kiełbasa 

podwawelska 
z piersi kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
drobiowa, wędzona, parzona; 
zawartość mięsa z fileta z kurczaka: 93% 

-25%

599
799

TYLKO TERAZ

799
Podudzie 
z indyka
Cena za kg
świeże; w opakowaniu 
próżniowym 

TYLKO TERAZ

899
ŁUKÓW
Kulki mięsne 
Opak. 300 g
(1 kg = 29,97)
wołowe; surowe

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-40%

569
949

IDEALNE Z MAKARONEM 
LASAGNE ZE S. 14

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.4
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DO-36%WĘDLINY

WĘDLINIARNIA 
PREMIUM
Kindziuk 
w plastrach
Opak. 100 g
kiełbasa wieprzowa 
dojrzewająca; 100 g 
produktu wyprodukowano 
ze 160 g mięsa 
wieprzowego; do wyboru: 
naturalny lub z pieprzem 

-27%

399
549

-30%

489
699

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Kiełbasa 
głogowska
Opak. 400 g
(1 kg = 17,48)
wieprzowa, wędzona; 100 g 
produktu wyprodukowano ze 106 g 
mięsa wieprzowego

-26%

699
949

TYLKO TERAZ

999

SOKOŁÓW
Kiełbaski 4 sery
Opak. 330 g
(1 kg = 30,27)
wieprzowe, wędzone, parzone; 
zawierają mix 4 serów: gouda, 
ementaler, mozzarella, grana 
padano

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

WĘDLINIARNIA
Polędwica sopocka Polędwica sopocka 
w plastrach
Opak. 140 g
(100 g = 2,49)
mięso wieprzowe: 83%; 
produkt bezglutenowy 

-36%

349
549

Parówki
Opak. 210 g
(100 g = 2,33)
100% mięsa wieprzowego; 
bez substancji 
konserwujących

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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Tydzień włoskiTydzień włoskiTydzień włoskiTydzień włoskiTydzień włoskiTydzień włoskiTydzień włoskiTydzień włoski

-21%

149
189

Ciastko duńskie 
z maliną
Sztuka 85 g
(100 g = 1,75)
kruche ciastko na bazie 
ciasta półfrancuskiego; 
z delikatnym kremem 
waniliowym w połączeniu 
z malinami

TYLKO TERAZ

159
Bastoncino 
z cebulą
Sztuka 90 g
(100 g = 1,77)

TYLKO TERAZ

149
Ciabatta 
pomidorowa
Sztuka 90 g
(100 g = 1,66)
pszenna, z kostkami 
pomidorowymi

TYLKO TERAZ

299
Chleb z prażoną 
cebulką
Sztuka 350 g
(1 kg = 8,54)
pszenny

TYLKO TERAZ

499

CUCINA NOBILE
Włoski 
chleb pita
Opak. 320 g
(1 kg = 15,59)
pieczywo pszenne, 
z dodatkiem oliwy z oliwek

Chleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiegoChleb typu włoskiego
Sztuka 500 gSztuka 500 gSztuka 500 g
(1 kg = 3,98)(1 kg = 3,98)(1 kg = 3,98)
na zakwasie pszennym na zakwasie pszennym na zakwasie pszennym na zakwasie pszennym na zakwasie pszennym 

-31%

199
289

DO-31%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

TYLKO TERAZ

299
Szprot wędzony
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
bałtycki; wędzony na gorąco

TYLKO TERAZ

1799

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

HOCHLAND
Almette
Opak. 150 g
(100 g = 2,19)
puszysty serek twarogowy; 
do wyboru: jogurtowy, z chrzanem, 
z pomidorami, ze szczypiorkiem 
i cebulą

-21%

329
419

BBQ
Ser grillowy
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 3,50)
kremowy ser miękki na grill lub 
do przyrządzenia na patelni; do wyboru: 
naturalny, z ziołami lub z chili

-22%

699
899

BBQ ZEIT ZUM GRILLEN
Filet z dzikiego łososia 
Opak. 250 g
(100 g = 7,20)
do wyboru: z pieprzem cytrynowym 
lub z ziołami prowansalskimi

Mleko 3,2% UHT
Karton 1 l
bez laktozy

-20%

229
289

MORENO
Napój kawowy
Opak. 250 ml
(100 ml = 0,80)
napój mleczny z dodatkiem kawy 
100% Arabica; do wyboru: Latte 
Macchiato, Espresso, Cappuccino, 
Latte Macchiato light 

-26%

199
269

Chleb z prażoną 
cebulką
Sztuka 350 g
(1 kg = 8,54)
pszenny

-25%

149
199

SONTNER
Kefir śmietankowy 
z owocami
Opak. 250 g
(100 g = 0,60)
zawartość owoców: 10%; 
do wyboru różne rodzaje

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

 bez substancji konserwujących

NOWA 
MARKA BBQ

produkt
głęboko 

mrożony

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 2–7.08



Kluski 
4-jajeczne
Opak. 500 g
(1 kg = 6,38)
oryginalne niemieckie Eierspaetzle; produkowane ze 
świeżych jaj kurzych z chowu ściółkowego; z mąki 
z pszenicy durum

-20%

319
399

KNUSPERONE
Musli
Opak. 1 kg
z płatkami 
pełnoziarnistymi; 
do wyboru: owocowe 
lub tropikalne

-21%

629
799

GRANDESSA
Dżem
Słoik 400 g
(1 kg = 6,73)
o obniżonej zawartości 
cukru; do wyboru: 
malinowy lub wiśniowy 

-22%

269
349

GOLDÄHRENGOLDÄHREN
Chleb 
chrupki
Opak. 250 g
(100 g = 1,00)
do wyboru: pełnoziarnisty 
lub z sezamem

-30%

249
359

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

KING’S CROWN
Szparagi
Słoik 330 g
(1 kg = 2,43)
masa netto 
po odsączeniu: 205 g

-23%

499
649

TYLKO TERAZ

549
TESOROS DEL SUR
Wrapy
Opak. 320 g
(1 kg = 17,16)
do wyboru: czosnkowe, pomidorowo-bazyliowe, 
pszenne, wieloziarniste

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 2–7.08



BISCOTTO
Wafle Alek
Opak. 180 g
(100 g = 1,05)
do wyboru z kremem: orzechowym, kokosowym, 
śmietankowym lub kakaowym

MUCCI
Lody Sensation 
premium
Opak. 4 × 100 ml
(1 l = 13,73)
do wyboru: lody czekoladowe pokryte do wyboru: lody czekoladowe pokryte 
ciemną czekoladą, lody jogurtowe ciemną czekoladą, lody jogurtowe 
z sosem jagodowym pokryte 
białą czekoladą i liofilizowanymi 
borówkami, lody waniliowe pokryte borówkami, lody waniliowe pokryte 
białą czekoladą i migdałami

-38%

549
899

TYLKO TERAZ

299
CHIAS
Baton Coffee
Opak. 40 g
(100 g = 7,48)
baton zbożowy z orzechami, pastą orzechową, 
ziarnami kawy i naturalną kofeiną

TYLKO TERAZ

499
ŁYSOŃ
Miodowy Kłos
Opak. 45 g
(100 g = 11,09)
baton na bazie naturalnych składników, słodzony miodem;
do wyboru: Migdał, Dynia lub Bakalia

DO-38%PŁACISZ
MNIEJ

4 SZT. 
W OPAKOWANIUW OPAKOWANIU

BEZ CUKRU 

TYLKO TERAZ

999
BISCOTTO
Mini wafle o smaku maślanym
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)

ALGIDA
Lody Magnum
Opak. 88/120 ml
(100 ml = 4,53/3,33)
do wyboru różne rodzaje

-20%

399
499

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

SAGA
Herbatka owocowa
Opak. 20 × 1,7 g
(1 szt. = 0,13)
do wyboru: malina, owoce leśne lub pigwa i truskawka

-21%

259
329

PROMOCJA

189
209

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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Tydzień
włoskiwłoskiwłoski

TYLKO TERAZ

599

Salami 
Milano
Opak. 70 g
(100 g = 8,56)
wieprzowe, 
dojrzewające; 
w plastrach

TYLKO TERAZ

999
Bresaola
Opak. 70 g
(100 g = 14,27)
wołowa, wędzona; w plastrach; 
100 g produktu wyprodukowano ze 115 g 
mięsa wołowego

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10
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Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

TYLKO TERAZ

599
Masło włoskie
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
masło wyprodukowane z włoskiego mleka; zawartość tłuszczu: 82%

Salami 
Milano
Opak. 70 g
(100 g = 8,56)
wieprzowe, 
dojrzewające; 
w plastrach

TYLKO TERAZ

999

Ser Taleggio 
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
pochodzący z Lombardii kremowy ser maziowy 
o niezwykle intensywnym aromacie, którym mimo 
mocnego zapachu charakteryzuje się łagodnym, 
słodkim i delikatnie owocowym smakiem, dojrzewa 
od 6 do 10 tygodni

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

TYLKO TERAZ

399
Mortadela Bologna
Opak. 70 g
(100 g = 5,70)
wieprzowa; w plastrach

TYLKO TERAZ

1299
Baffalo Blu®
Opak. 100 g
miękki ser pleśniowy wytwarzany z włoskiego 
mleka bawolego, charakteryzujący się zwartą 
konsystencją z jasnokremową barwą i niebieskimi 
żyłkami; długi proces leżakowania nadaje temu 
serowi niepowtarzalny, intensywny i wyrazisty 
smak, mocno aromatyczny; serowy specjał 
o wyjątkowym smaku, wybrany 6. najlepszym 
serem świata 

TYLKO TERAZ

799
Szynka 
dojrzewająca 
Alto Adige
Opak. 100 g
wieprzowa; oryginalna 
włoska szynka 
z południowego Tyrolu

TYLKO TERAZ

699
Mozzarella 
z mleka bawolego
Opak. 125 g
(100 g = 5,59)
oryginalna włoska mozzarella o wyjątkowym, 
delikatnym smaku produkowana 
z pasteryzowanego mleka bawolego

TYLKO TERAZ

799
Ser Provolone Dolce
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
włoski ser twardy o słodkim, mlecznym 
smaku; do tarcia, na deskę serów, 
na grilla; w kawałku

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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D’ANTELLI
Ser Parmigiano 
Reggiano/Grana 
Ser Parmigiano 
Reggiano/Grana 
Ser Parmigiano 

Padano
Opak. 125/150 g
(100 g = 6,39/5,33)
oryginalny ser włoski, 
dojrzewający; do wyboru: 
w płatkach lub tarty

-20%

799
999

TYLKO TERAZ

699
Ser Burrata
Opak. 125 g
(100 g = 5,59)
oryginalny ser z mleka krowiego o łagodnym smaku, w kształcie sakiewki skrywającej 
półpłynną mieszankę śmietany i strzępków mozzarelli; idealny do sałatek, makaronu

TYLKO TERAZ

799
Ser Pecorino z rukolą
Opak. 150 g
(100 g = 5,33)
włoski ser pecorino z dodatkiem rukoli, 
z pasteryzowanego mleka owczego; w kawałku

TYLKO TERAZ

549
RIANS
Panna Cotta
Opak. 105 g
(100 g = 5,23)
kremowy deser z czerwonymi owocami

TYLKO TERAZ

599
Ser Scamorza 
wędzony
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)
ser śmietankowy delikatnie 
wędzony; w plastrach

D’ANTELLI
Parmigiano 
Reggiano ChNP
Opak. 200 g
(100 g = 6,50)
oryginalny włoski ser dojrzewający 
24 miesiące; w kawałku

-13%

1299
1499

Tydzień
włoski

D’ANTELLI
Mascarpone
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
oryginalny włoski ser deserowy, podstawowy składnik deseru tiramisu

TydzieńTydzieńTydzień

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Tydzień
włoski
Tydzień
włoski
TydzieńTydzień

TYLKO TERAZ

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

599

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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TYLKO TERAZ

599
Bruschetta 3 smaki 
Opak. 210 g
(100 g = 2,85)

TYLKO TERAZ

899
Antipasti mix
Opak. 210 g
(100 g = 4,28)

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499
RUGGERI 
Pizza instant
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
mieszanka do przygotowania 
ciasta na pizzę

-33%

699
1049

PIZZ’AH
Włoska pizza 
z pieca
Opak. 350/400 g
(1 kg = 19,97/17,48)
do wyboru:
• Mediterranea – z pieczonymi kawałkami kurczaka, zieloną i żółtą papryką, 

serem mozzarella i rukolą
• Fantasia – z serem wędzonym Povolone oraz serem mozzarella, grillowanym 

bakłażanem, papryką i cukinią, brokułem i szparagami
• Tricolore – z serem mozzarella, wiórkami sera Grana Padano, rukolą 

i pomidorami koktajlowymi

MAMA MANCINI
Ciasto 
na pizzę z sosem 
pomidorowym
Opak. 600 g
(1 kg = 7,48)

-35%

449
699

TYLKO TERAZ

499
MUTTI 
Sos do pizzy 
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
z dodatkiem ziół

produkt
głęboko 

mrożony

mieszanka do przygotowania 

MAMA MANCINI
Lasagne
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
do wyboru: bolognese 
lub verde

PROMOCJA

599
699

DO-35%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. 13
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20%PŁACISZ
MNIEJ O

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

-20%

399
499

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

999
RISO TORO
Arborio – ryż 
do risotto 
Opak. 1 kg
średnioziarnisty

TYLKO TERAZ

549
PRIMO GUSTO
Makaron lasagne
Opak. 500 g
(1 kg = 10,98)
100% semoliny pszenicy durum

TYLKO TERAZ

699
BARILLA
Spaghetti
Opak. 1 kg
makaron z semoliny z pszenicy durum

TYLKO TERAZ

499
CUCINA
Włoski makaron kolorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
100% mąki z pszenicy durum; do wyboru: Capunti, 
Orecchiette ze szpinakiem i papryką, Torchietti 
Ortolano z pomidorami, burakiem, szpinakiem 
i bazylią

TYLKO TERAZ

699
CUCINA NOBILE
Sos balsamiczny
Butelka 250 ml
(100 ml = 2,80)
do wyboru: sos na bazie octu 
balsamicznego z Modeny lub 
na bazie octu balsamicznego 
o smaku malinTydzień

włoski
TydzieńTydzieńTydzieńTydzień
włoski
Tydzień
włoski
TydzieńTydzień

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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TEN I INNE PRODUKTY MARKI NA EKSPOZYTORZE 

NA EKSPOZYTORZE

TEN I INNE PRODUKTY MARKI NA EKSPOZYTORZE 

TYLKO TERAZ

1999
MONINI
Oliwa z oliwek 
extra virgin
Butelka 750 ml
(1 l = 26,65)
do wyboru: classico lub delicato

TYLKO TERAZ

799
MUTTI 
Sos do makaronu
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
pomidorowy; do wyboru: 
z serem Parmigiano Reggiano, 
z grillowanymi warzywami lub 
z papryczką chili

CUCINA NOBILE
Sos balsamiczny
Butelka 250 ml
(100 ml = 2,80)
do wyboru: sos na bazie octu 
balsamicznego z Modeny lub 
na bazie octu balsamicznego 
o smaku malin

TYLKO TERAZ

499
CUCINA NOBILE
Passata rusticaPassata rustica
Butelka 690 gButelka 690 g
(1 kg = 7,23)
klasyczna 
lub z bazylią 

TYLKO TERAZ

899
RIO MARE
Tuńczyk 
Opak. 160 g
(100 g = 5,62)
do wyboru: sałatka z kukurydzą i tuńczykiem, sałatka z kuskusem i tuńczykiem, 
sałatka meksykańska z tuńczykiem, tuńczyk w oliwie z oliwek, tuńczyk w sosie 
własnym, tuńczyk w oliwie z oliwek extra virgin, tuńczyk w oliwie z oliwek 
z cytryną i pieprzem 

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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Tydzień
włoski
TydzieńTydzieńTydzieńTydzień
włoski
Tydzień
włoski
TydzieńTydzień

TYLKO TERAZ

349
LAURIERI
Amarettini/Frolletti
Opak. 80 g
(100 g = 4,36)
kruche ciasteczka; migdałowe 
lub żurawinowe

TYLKO TERAZ

899
SCOTTI 
Ciastka 
bezlaktozowe
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
z nadzieniem z orzechów 
laskowych

TYLKO TERAZ

999
BARILLA MULINO BIANCO
Abbracci/Nascondini
Opak. 350/330 g
(1 kg = 28,54/30,27)
do wyboru: kruche ciastka z kakao, 
masłem, miodem oraz śmietaną 
lub kruche ciastka nadziewane 
czekoladą

TYLKO TERAZ

2799
LAVAZZA 
Qualità Oro 
Opak. 500 g
(1 kg = 55,98)
włoska kawa mielona; 
100% arabika 

TYLKO TERAZ

1499
KIMBO
Aroma Gold
Opak. 250 g
(100 g = 6,00)
włoska kawa mielona, 
wypalana w Neapolu; 
100% arabika

TYLKO TERAZ

2999
MORENO
Siciliano/
Milano
Opak. 1 kg
kawa ziarnista, 
wypalana 
we włoskim stylu; 
do wyboru: 
espresso 
lub crema

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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produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

799
PERUGINA
Czekolada z pomarańczą
Opak. 86 g
(100 g = 9,29)
do wyboru: czekolada deserowa lub gorzka

TYLKO TERAZ

499
T’AMORO
Desery włoskie
Opak. 160/180 g
(100 g = 3,12/2,77)
w eleganckim kubeczku; 
do wyboru: tiramisu lub 
profiteroles

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

mrożony

SCOTTI 
Ciastka 
bezlaktozowe
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
z nadzieniem z orzechów 
laskowych

TYLKO TERAZ

1999
Sorbet włoski 
w kieliszkach
Opak. 4 × 65 ml
(1 l = 76,88)
o smaku cytrynowym

TYLKO TERAZ

599
BALCONI
Rollino
Opak. 222 g
(100 g = 2,70)
roladka biszkoptowa wypełniona kremem z orzechów 
laskowych, oblana kakao

-35%

649
999

IL GUSTO DELL’ITALIA
Deser lodowy
Opak. 2 × 150 ml
(1 l = 21,63)
oryginalne włoskie lody 
w plastikowym pucharku; 
do wyboru: Amarena, Fragola, 
Tiramisu, Nocciola, Limone, 
Cioccolato

35%PŁACISZ
MNIEJ O

TYLKO TERAZ

1999
Lody włoskie 
w słoiku
Słoik 473 ml
(1 l = 42,26)
do wyboru: kremowe lody z sokiem z czarnej wiśni, ozdobione czarną 
wiśnią lub lody potrójnie czekoladowe z sosem czekoladowym, płatkami 
białej i ciemnej czekolady, o intensywnym konsystencji i doskonałym, 
tradycyjnym smaku

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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Tydzień
włoski
TydzieńTydzieńTydzieńTydzień
włoski
Tydzień
włoski
TydzieńTydzień

TYLKO TERAZ

349

SAN PELLEGRINO 
Napój gazowany 
Puszka 0,33 l
(1 l = 10,58)
do wyboru:
• L’Aranciata – z sokiem i miąższem 

z pomarańczy z południa Włoch; 
zawiera 20% soku

• Chino – z dodatkiem soku z owoców 
cytrusowych zwanych chinotto 
(gorzka pomarańcza)

• La Limonata – zawiera 16% soku; 
ze świeżymi, kwaskowatymi 
i cierpkimi nutami z sycylijskich 
cytryn 

TYLKO TERAZ

899
SPUMA ALPINA
Lemoniada 
Cedrata
Butelka 0,75 l
(1 l = 11,99)
lekko gazowana, 
z sokiem z cytrusów 
i owoców cedru 
z Kalabrii

IL GUSTO DELL’ITALIA
Paluchy Grissini
Opak. 125 g
(100 g = 1,99)
według włoskiej receptury; 
do wyboru: z sezamem, 
o smaku pizzy 
lub z cebulą

-26%

249
339

TYLKO TERAZ

399
SAN PELLEGRINO
Woda mineralna
Butelka 1 l
bogata w minerały, 
z dodatkiem 
naturalnego gazu 
z włoskich Alp; 
doceniana przez 
szefów kuchni 
i sommelierów

TYLKO TERAZ

399
Piwo Birra 
Moretti*
Butelka 0,33 l
(1 l = 12,09)
jasne typu lager, 
o słomkowej barwie, 
z nutą chmielową; 
w smaku treściwe, 
średnio gorzkie
kraj pochodzenia: Włochy
alk. 4,6% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

1/2 LITRA PIWA 
ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU 

ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ 

ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18

JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

899
ORASI
Napój 
z orzechów 
włoskich
Karton 1 l

TYLKO TERAZ

649
GRANINI
Nektar 
brzoskwiniowy
Butelka 1 l
z przecieru 
i zagęszczonego
soku; zawartość 
owoców: min. 50%

26%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.18
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SANTA MINERALIS
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,53)
do wyboru: gazowana 
lub niegazowana

-20%

079
099

TYLKO TERAZ

229
Piwo Łomża*
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,58)
do wyboru:
• Łomża jasne
• Łomża Pils
kraj pochodzenia: 
Polska 
alk. 5,7–6% obj.
* dostępne 
w wybranych
sklepach

TYLKO TERAZ

299
Piwo 
Łomża 
smakowe* 
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
do wyboru:
• Łomża miodowe
• Łomża Radler arbuz 

z truskawką 0%
kraj pochodzenia: Polska
alk. 0–5,7% obj.
* dostępne 
w wybranych sklepach

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

SMAKUJE Z PIWEM

Pepsi
Butelka 2 l
(1 l = 2,85)
napój gazowany 
o orzeźwiającym smaku; 
z kofeiną

-23%

569
739

Piwo 
Heineken* 
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,78)
o słomkowej barwie, 
wyraźnie chmielowym 
zapachu i wyczuwalnej 
goryczce
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5% obj.
* dostępne 
w wybranych sklepach

-12%

289
329

TYLKO TERAZ

349
PRZYSNACKI
Chipsy 
Opak. 135 g
(100 g = 2,59)
do wyboru: wędzony boczek, cebula 
w śmietanie, masło z solą, ser-cebula NA EKSPOZYTORZE
do wyboru: wędzony boczek, cebula 
w śmietanie, masło z solą, ser-cebula 

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 MALUSZKA

TE I INNE PRODUKTY MARKI NA EKSPOZYTORZE 

BOBOVITA
Kleik ryżowy
Opak. 160 g
(100 g = 1,87)
produkt bezmleczny 
i bezglutenowy; po 4. miesiącu życia 

-28%

299
416

BLENDAMED 
Pasta do zębów 
Tubka 75/100 ml
(100 ml = 10,65/7,99)
do wyboru dwa rodzaje

-33%

799
1199

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1299
AA
Płyn 
do kąpieli 
Opak. 750 ml
(1 l = 17,32)
do wyboru różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

1399
AA
Balsam 
do ciała 
Opak. 500 ml 
(1 l = 27,98)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1499
AA
Szampon 
do włosów
Opak. 500 ml 
(1 l = 29,98)
do wyboru różne rodzaje

Naturalna pielęgnacja z AA Super Fruits & Herbs! Ekstra� y z superowoców i ziół zap� nią 
skórze odpowiednią pielęgnację i witaminy, a soczyste zapachy wprawią w dobry nastrój

BOBOVITA
Deserek dla dzieci
Opak. 125 g
(100 g = 2,07)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

259
279

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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STREFA PUPILA

EURODONT
Szczoteczka 
do zębów premium
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 1,75)

-30%

349
499

ALWAYS 
Podpaski Ultra
Opak. 9/10/14 szt.
(1 szt. = 0,55/0,50/0,36)
do wyboru różne rodzaje

-20%

499
629

MR. FRESH
Odświeżacz 
powietrza 
w żelu
Opak. 150 g
(100 g = 1,33)
do wyboru: wanilia, 
lawenda lub cytryna

-33%

199
299

TYLKO TERAZ

1499
NIVEA
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
Zestaw 500 + 250 ml
(1 l = 19,99)

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

1199
1499

SOLO 
Papier toaletowy 
4-warstwowy 
Opak. 10 rolek
(1 rolka = 1,20)
z najwyższej jakości czystej celulozy, 
bielonej bez użycia chloru

PREVITAL
Karma mokra dla kota
Opak. 100 g
w sosie; do wyboru: 
z cielęciną, z drobiem, z kurczakiem lub z łososiem

-20%

079
099

-20%

399
499

WWUFF
Przekąski dla psa 
Opak. 175/195/250/
275/300 g
(100 g = 2,28/2,05/1,60/
1 kg = 14,51/13,30)
karma uzupełniająca dla dorosłych psów; 
do wyboru różne rodzaje

DISCREET
Wkładki higieniczne
Opak. 52/60 szt.
(1 szt. = 0,13/0,12)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

699
869

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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COCCOLINO
Płyn do płukania tkanin
Butelka 925 ml
(1 l = 7,02)
nadaje tkaninom miękkość i długotrwały, 
piękny zapach, który utrzymuje świeżość 
na dłużej; skoncentrowana formuła płynu; 
do wyboru różne rodzaje

-27%

649
899

TANDIL
Chusteczki aktywnie 
wybielające/zapobiegające farbowaniuwybielające/zapobiegające farbowaniu
Chusteczki aktywnie 
wybielające/zapobiegające farbowaniu
Chusteczki aktywnie 

Opak. 20/24 szt.
(1 szt. = 0,25/0,21)
do wyboru:
• aktywnie wybielające: zapobiegają szarzeniu i żółknięciu tkanin
• przeciw farbowaniu: pochłaniają uwolnione do wody barwniki, zapobiegając 

zafarbowaniu pozostałego prania

-28%

499
699

TYLKO TERAZ

2299
E
Kapsułki 
do prania
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,57)
do wyboru: do tkanin 
kolorowych, uniwersalny 
lub orchidea z olejkiem 
makadamia – zawiera 
naturalne olejki eteryczne

TYLKO TERAZ

599
SIDOLUX
Płyn do mycia podłóg
Butelka 1 l
edycja limitowana z olejkiem 
zapachowym

TYLKO TERAZ

599
JAN NIEZBĘDNY
Worki na śmieci, 60 l
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,60)
z materiału z recyklingu; odporne na rozdarcia, elastyczne; z taśmą

TYLKO TERAZ

599
JAN NIEZBĘDNY
Worki na śmieci, 35 l
Opak. 15 szt.
(1 szt. = 0,40)
z materiału z recyklingu; odporne na rozdarcia, 
elastyczne; z taśmą

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

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.22
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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. 23
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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.24
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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. 25



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.26
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2999
WORKZONE
Narzędzia 
miernicze
Zestaw 3 szt. 
do prac w warsztacie i domu; w zestawie: kątownik aluminiowy 300 mm ze skalą 
metryczną i calową oraz wbudowaną poziomicą, poziomica torpedo 230 mm z libelkami 
180, 90 oraz 45°, oraz ergonomiczna miara zwijana 5 m z podwójna skalą (metryczną 
i calową)

1999
WORKZONE
Szczypce/
Klucze nasadowe
Sztuka 
uchwyty izolowane wg normy IEC 60900 V; do wyboru: 
szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm, szczypce 
tnące boczne 160 mm, szczypce uniwersalne 180 mm, 
klucz nastawny płaski 200 mm

9999
WORKZONE
Składany wózek 
transportowy
Sztuka 
wygodny i wytrzymały wózek, który 
możesz mieć zawsze pod ręką; po złożeniu 
zajmuje niewiele miejsca; automatycznie 
rozkładane kółka; z elastyczną taśmą 
gumową do mocowania ładunku; 
maksymalne obciążenie: 90 kg; wymiary 
po rozłożeniu: ok. 1100 × 488 × 518 mm; 
wymiary po złożeniu: ok. 825 × 488 × 57 mm; 
wymiary podstawy: ok. 488 × 350 mm

UDŹWIG: 
OK. 90 KG

1999
EXPERTIZ
Dyspenser ręczny 
do taśmy/Taśma 
do pakowania
Zestaw 
do wyboru:
• dyspenser ręczny do taśmy –

ok. 5 cm × 66 m, z 2 rolkami 
taśmy do pakowania 

• taśma do pakowania – 
ok. 5 cm × 66 m, 
zestaw 4-elementowy

2499
WORKZONE
Wkrętaki VDE
Zestaw 8 szt. 
4 wkrętaki płaskie, 3 wkrętaki Phillips oraz 1 próbnik napięcia

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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1499
EXPERTIZ
Litery/Cyfry
magnetyczne 
Zestaw
do wyboru dwa zestawy: 
• 100 kolorowych literek magnetycznych w pudełku; 

grubość literek: 0,5 mm, wielkość: 31–43 mm
• 90 cyfr i symboli magnetycznych w pudełku; 

grubość cyfr i symboli: 0,5 mm, wielkość: 15–43 mm

2999
UP2FASHION
Bluza damska 
z bawełną BIO 
Sztuka
94% bawełna BIO, 6% elastan 
(Lycra®) lub 89% bawełna BIO, 
6% elastan (Lycra®), 5% wiskoza; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499
UP2FASHION
Spodnie 
damskie dresowe 
z bawełną BIO
Para
94% bawełna BIO, 6% elastan 
(Lycra®) lub 78% bawełna BIO, 
17% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie rodzaje dostępne są 
w każdym rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

1799
QUEENTEX
Majtki 
damskie 
z bawełny BIO
Opak. 3 pary 
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 42–52
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

3PAKROZMIARY 
MAXI

899
SOXO
Skarpety dziecięce 
wzorzyste 
Opak. 2 pary
80% bawełna, 15% poliester, 5% elastan; w zabawne motywy szkolne; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 31/33–37/39
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1.

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.28

OD ŚRODY 4.08



3999
QUEENTEX
Piżama damska 
3-częściowa 
z bawełny BIO
Zestaw 
100% bawełna BIO; w skład 
zestawu wchodzą: T-shirt, 
koszulka na ramiączkach 
oraz spodnie o długości 
regularnej lub 3/4; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: S–XL

UP2FASHION
Legginsy damskie 
z bawełną BIO
Para 
48% bawełna BIO, 48% modal 
(Tencel™), 4% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  
  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

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

1799
STRAIGHT UP
T-shirt męski 
Sztuka 
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA

48% OCS organically
grown material

Certifi ed by CU 817648

HIT

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. 29
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699
ACTIVE TOUCH
Skarpety 
sportowe 
damskie/męskie
Opak. 2 pary
71% bawełna, 27% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4499
ACTIVE TOUCH
Kamizelka 
do biegania 
damska/męska
Sztuka
100% poliester, materiał 
elastyczny: 93% poliester, 
7% elastan; do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: 
damskie: S–L
męskie: M–XL

  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI    06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

ANTYBAKTERYJNEMODNE 
ODBLASKOWE 

ELEMENTY

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

ODDYCHAJĄCA

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

2999
ACTIVE TOUCH
Spodnie do biegania 
damskie/męskie
Para 
85% poliester, 15% elastan lub 
80% poliester, 20% elastan; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 
damskie: S–L
męskie: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

1.

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.30
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SYLVIE MEIS
Piżama damska
Komplet
100% poliester lub 96% wiskoza, 4% elastan;
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

SYLVIE MEIS
Szlafrok 
damski
Sztuka
100% poliester lub 96% wiskoza, 
4% elastan; do wyboru różne 
modele
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  SHGO 083221 TESTEX  SHGO 083221 TESTEX  

  SHGO 083221 TESTEX  SHGO 083221 TESTEX  

  SHGO 083221 TESTEX  SHGO 083221 TESTEX  

5999

5999

SYLVIE MEIS
Koszula 
nocna damska 
z maską na oczy
Zestaw
100% poliester lub 96% wiskoza, 
4% elastan; wypełnienie maski: 
100% poliuretan; z ozdobnymi 
elementami i koronką; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL 
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4999

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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2299
POCOPIANO
Kurtka dziecięca z czapką
Zestaw
kurtka: 100% poliester, czapka: 100% poliester, 
podszewka czapki: 100% bawełna; wykonane 
z przyjemnego polaru; do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  

4499
UP2FASHION
Spodnie damskie 
z bawełną BIO
Para
61% bawełna BIO, 36% poliester, 
3% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

1.

3. 3.

3.

2.

Made with 61% 
Organically Grown Cotton
Certifi ed by Control Union

CU809507

UP2FASHION
Kardigan damski 
dzianinowy 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

2.

HIT

4999

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.32
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3999
GLASMARK
Kieliszki 
koktajlowe
Komplet 6 szt.
zestaw 6 kieliszków z kolorową 
nóżką o pojemności 420 ml

8999
KRONTALER
Budzik 
cyfrowy 
z ładowaniem 
indukcyjnym
Zestaw
zegar stołowy z funkcją ładowania Q; bezprzewodowe ładowanie (kompatybilne 
z urządzeniami Qi), wyświetlacz diodowy LED prezentujący czas i temperaturę (°C/°F) 
w zakresie od 0°C do 50°C; 3 alarmy; w zestawie: 1 kabel USB C (długość: 1 m) oraz 
płaska wtyczka sieciowa; do wyboru różne rodzaje

5999
HOME CREATION
Szafa składana/
Regał składany
Sztuka
pokrycie z oddychającego materiału, stabilna rama stalowa malowana proszkowo; 
łatwy i szybki montaż na wtyk (bez użycia narzędzi); do wyboru:
• szafa składana: duża półka oraz drążek do wieszania odzieży; 3-częściowy zamek 

błyskawiczny; wymiary: 75 × 50 × 170 cm; do wyboru dwa kolory
• regał składany: z 4 półkami; duże rolowane drzwi z zamkiem błyskawicznym 

i paskami mocującymi na górze; wymiary: 75 × 35 × 110 cm

6999 Beczka na ogórki, 5 l
Sztuka
tradycyjne kamionkowe naczynie do kiszenia ogórków 
czy kapusty; z uchwytami zapewniającymi 
łatwe przenoszenie

999
GLASMARK
Karafka
Sztuka 
pojemność: 1 l; 
do wyboru karafka 
na wodę lub sok

1499
Pudełko/
Segregator stojący
Sztuka/Zestaw 2 szt.
do wyboru: pudełko metalowe 
ze wzmocnieniami na rogach 
lub segregator stojący

ŁADOWANIE
BEZPRZEWODOWE

(MAKS.) 10 W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 5 V, 1,5 A 
PRZEZ USB

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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5999
WORKZONE
Uniwersalny wózek 
transportowy 
z tworzywa 
sztucznego
Sztuka
z otworem uchwytowym, 
ułatwiającym przenoszenie, 
4 lekkobieżne kółka, z powierzchnią 
antypoślizgową; wymiary deski 
z tworzywa sztucznego: 
ok. 585 × 290 × 25 mm

699
WORKZONE
Linka/Taśma/Sznurek/Żyłka
Sztuka/Zestaw
do wyboru: 
• linka uniwersalna 20 m × ø 4 mm
• linka pleciona uniwersalna 7,5 m × ø 8 mm
• taśma ostrzegawcza 50 m × 80 mm
• sznurek do układania glazury 50 m × ø 1,7 mm
• sznurek pleciony 50 m
• sznurek konstrukcyjny 50 m × ø 2 mm
• zestaw sznurków 3 × 40 m
• żyłka do wieszania prania 15 m × ø 3 mm

UDŹWIG: 
OK. 250 KG

2499 HOME CREATION
Wycieraczka
Sztuka
szczeliny odprowadzające umożliwiają 
odpływ wody; z antypoślizgowym 
spodem; wymiary: 40 × 70 cm; 
do wyboru różne rodzaje

999
GARDENLINE
Rękawice ogrodowe 
odporne na przecięcia
Para
Rozmiary: 8–11 (M–XXL)

2999
GARDENLINE
Miotła 
ze skrobakiem
Sztuka
elastyczne włosie; 
szerokość zamiatania: 
ok. 40 cm, skrobak ze stali 
ocynkowanej; stabilny 
trzonek z podwójnym 
mocowaniem śrubowym; 
do wyboru różne rodzaje
„

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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24993499
Ręczniki z bawełną BIO
Sztuka/Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; wymiary:
• ręcznik kąpielowy – 100 × 150 cm
• ręczniki łazienkowe (2 szt.) – 50 × 100 cm
do wyboru różne kolory

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

  A17 1279 HOHENSTEIN HTTI  A17 1279 HOHENSTEIN HTTI  

Wymiary: 50 × 100 cmWymiary: 100 × 150 cm

4999
HOME CREATION
Dywaniki łazienkowe
Komplet 2 szt.
100% poliester; z mikrofibry; z antypoślizgowym spodem; wymiary: dywanik: 65 × 110 cm,
dywanik pod WC: 50 × 50 cm; do wyboru różne rodzaje

MOŻNA 
STOSOWAĆ PRZY 

OGRZEWANIU 
PODŁOGOWYM

1499
HOME CREATION
Wąż prysznicowy
Sztuka
długość: ok. 2 m; pasuje 
do słuchawki prysznicowej Wellness; 
do wyboru różne rodzaje

30°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE
  1207033 Centexbel  1207033 Centexbel  

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

1999
HOME CREATION
Słuchawka prysznicowa Wellness
Sztuka
chromowana; z 3 rodzajami strumienia wody; dysze zapobiegające 
osadzaniu się kamienia; do wyboru różne rodzaje

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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6999
ADVENTURIDGE
Składany leżak 
plażowy
Sztuka
lekki (tylko 2,2 kg) leżak plażowy 
w wygodnej torbie z paskiem 
do przenoszenia; 
system łatwego rozkładania 
i składania; solidna konstrukcja 
z maksymalnym 
obciążeniem do 120 kg

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 

3599
Roleta 
termiczna
Sztuka
zaciemniająca; wymiary: 
60 × 150, 80 × 150 
lub 100 × 150 cm; 
możliwość samodzielnego 
zwężenia; do wyboru 
różne rodzaje

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory 
truskawkowe
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
klasa I

-40%

599
999

27% TANIEJ*

produkt
chłodzony

31/2021 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

OD SOBOTY 7.08OD CZWARTKU 5.08

OD PONIEDZIAŁKU 2.08 OD ŚRODY 4.08

NIE PRZEGAP OKAZJI



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

