
OD PONIEDZIAŁKU
9.08 

DO SOBOTY 14.08
9.08 

DO SOBOTY 14.08

NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDIBY WPAŚĆ DO ALDI

OD ŚRODY 11.08 OD CZWARTKU 12.08 OD SOBOTY 14.08

str. 29 str. 22 str. 32

-30%

279
399

TYMBARK 
Sok 
pomarańczowy 
Karton 1 l 

-40%

649
1099

MUCCI
Lody 
premium
Opak. 1 l

Piwo Harnaś
Puszka 6 × 0,5 l
(1 l = 3,98) 

TYLKO TERAZ

1194
-50%

890
1790

WĘDLINIARNIA 
Kiełbasa 
śląska 
megapaka
Cena za kg 

-27%

1990
2749

MIĘSNE SPECJAŁY
Sznycle z fileta 
z piersi indyka
Cena za kg 

HOME CREATION
Roleta 
plisowana 
z przyssawkami
Sztuka

HIT

3999

HIT

2398
POCOPIANO
Spodnie 
dresowe 
dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

Młoda kapusta 
biała
Sztuka 

-43%

199
349

OSZCZĘDZASZ 
9,00 ZŁ

OSZCZEDZASZ 
7,59 ZŁ

CENA ZA SZTUKĘ: 
1,99 ZŁ

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



DO-43%OWOCE
I WARZYWA

Ogórek gruntowyOgórek gruntowy
Cena za kg

-40%

299
499

ZAKRĘCONE
na punkcie kiszonek
ZAKRĘCONE
na punkcie kiszonek

Pysznie ukiszone 

• 2 kg niedużych ogórków 
gruntowych

• 2 zestawy do kiszenia 
ogórków

• 4 łyżki soli 
kamiennej

• 2 l wody

1. 

2. 

3. 

4. 

ZAKRĘCONE
na punkcie kiszonekna punkcie kiszonekSKŁADNIKI

• 2 kg niedużych ogórków 
gruntowych

• 2 zestawy do kiszenia 
ogórków

• 4 łyżki soli 
kamiennej

• 2 l wody

PRZEPIS
1. Ogórki umyj, przepłucz przyprawy z zestawu 
do kiszenia (koper, chrzan). Główki czosnku podziel 
na ząbki. 

2. Dno słoików wyłóż częścią przypraw i czosnkiem, 
a następnie wypełniaj słoiki ogórkami – ustawiając je 
pionowo, ciasno obok siebie. Im mniej luzu, tym lepiej! 
Na górę wyłóż resztę przypraw. 

3. Zagotuj wodę i rozpuść w niej sól. Gorącą wodą 
zalej słoiki. Płyn musi przykrywać wszystkie ogórki. 

4. Słoiki mocno zakręć i odstaw do kiszenia. 
Po ok. 2 tygodniach twoje przetwory będą gotowe 
do jedzenia. 

10
OSÓB

DANIE DLA

30
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

PLUS OK. 2 TYG. KISZENIA

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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WSZYSTKIE PRODUKTY NIEZBĘDNE DO KISZENIA OGÓRKÓW ZNAJDZIESZ NA PÓŁKACH ALDI

ŚWIEŻEJESZ
Zestaw do kiszenia ogórków
Pęczek 

-37%

249
399

Młoda kapusta 
biała
Sztuka

-43%

199
349

ŚWIEŻEJESZ
Mango
Sztuka

-37%

499
799

ŚWIEŻEJESZ
Melon miodowy
Cena za kg

ŚWIEŻEJESZ

-41%

349
599

Brzoskwinie 
płaskoowocowe
Cena za kg
klasa I

-40%

599
999

PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE

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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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

SOKOŁÓW
Zestaw grillowy 
Opak. 420 g
(1 kg = 26,17)
wieprzowe; skład zestawu: kiełbaski 
bałkańskie, colorado, grillowe, curry

TYLKO TERAZ

1099

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-50%

890
1790

WĘDLINIARNIA 
Kiełbasa 
śląska 
megapaka
Cena za kg 
wieprzowa, wędzona

POWODÓW

OSZCZĘDZASZ 
9,00 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.4
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MORLINY
Shish kebab klasyczny
Opak. 400 g
(1 kg = 22,48)
wieprzowy; doskonały na grilla

TYLKO TERAZ

899

DO-45%PŁACISZ
MNIEJ

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-23%

199
259

MORLINY
Hamburger
Opak. 250 g 
(100 g = 0,80)
wieprzowo-drobiowy

-30%

279
399

WĘDLINIARNIA
Boczek wędzony 
parzony 
Opak. 100 g 
w plastrach; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 112 g boczku 
wieprzowego

-45%

299
549

WĘDLINIARNIAWĘDLINIARNIAWĘDLINIARNIAWĘDLINIARNIAWĘDLINIARNIAWĘDLINIARNIA
Kaszanka Kaszanka 
z wątróbkąz wątróbkąz wątróbką
Opak. 550 g Opak. 550 g Opak. 550 g Opak. 550 g Opak. 550 g Opak. 550 g 
(1 kg = 5,44)(1 kg = 5,44)
wieprzowa, parzonawieprzowa, parzonawieprzowa, parzona

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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Kiełbasa grillowa 
ze szpinakiem i mozzarellą 
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)
drobiowa, parzona, wędzona

TYLKO TERAZ

999

Kiełbasa 
polska surowa 
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
wieprzowa, wędzona, surowa; 
100 g produktu wyprodukowano ze 100 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

999

Kiełbasa śląska 
grillowa
Cena za kg 
wieprzowa, parzona, wędzona

TYLKO TERAZ

1490

WĘDLINIARNIA
Kiełbaski śląskie 
z szynki
Opak. 270 g 
(1 kg = 22,19)
wieprzowe, parzone; 
95% mięsa wieprzowego 
z szynki

-25%

599
799

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

25%PŁACISZ
MNIEJ O

TREMONDI
Salami 
międzynarodowe
Opak. 100 g 
do wyboru:
• hiszpańskie – pikantne chorizo
• francuskie – bagietkowe lub z czarnym pieprzem i serem Comté
• włoskie – z parmezanem

PROMOCJA

499
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.6
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NA EKSPOZYTORZE

NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Kiełbasa 
polska surowa 
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
wieprzowa, wędzona, surowa; 
100 g produktu wyprodukowano ze 100 g mięsa wieprzowego

Drobiowy 
mix 
na grilla
Cena za kg
w marynacie 
z papryki

TYLKO TERAZ

1599

SOKOŁÓW
Kabanosy 
Smaki Świata
Opak. 120 g
(100 g = 3,33)
wieprzowe; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399

-20%

599
749

MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Mięso z uda 
kurczaka
Opak. 500 g 
(1 kg = 11,98)
klasa ATYLKO TERAZ

1199
Polędwiczki 
z kurczaka
Opak. 450 g
(1 kg = 26,64)
w marynacie orientalnej z dipem słodko-kwaśnym

PRYMAT
Marynata
Opak. 20/75 g
(100 g = 6,45/1,72)
do wyboru: klasyczna 
płynna, pikantna płynna, 
o smaku piwa z miodem, 
o smaku ciemnego piwa, 
o smaku whisky

TYLKO TERAZ

129

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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. 7
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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

DEVINA
Ser sałatkowy 
w oleju
Słoik 375 g
(1 kg = 23,97)
sałatkowy ser z mleka krowiego w oleju; 
do wyboru: z oliwkami, z chili lub z ziołami; w kostkach

TYLKO TERAZ

899

CUCINA
Mozzarella Wrap
Opak. 265 g
(100 g = 3,45)
ser mozzarella przygotowany w formie wrapa, 
który można przygotować z ulubionymi składnikami; 
masa netto po odsączeniu: 130 g

TYLKO TERAZ

449

Masło 
osełeczka górska
Opak. 80 g
(100 g = 3,11)
masło smakowe z czosnkiem, smażoną cebulką 
lub ze szczypiorkiem; zawartość tłuszczu: 82%

TYLKO TERAZ

249

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

149
199

MALUTA
Ayran
Opak. 400 g
(1 kg = 3,73)
turecki napój mleczny 

SIERPC
Ser tarty mix
Opak. 150 g
(100 g = 2,33)
mieszanka serów żółtych, łatwo się topi

TYLKO TERAZ

349

TYLKO TERAZ

899
BBQ
Marynowany 
ser na grilla
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
do wyboru w marynacie: 
paprykowej, ziołowej lub barbecue

-20%

159
199

MLECZNA RZEKA
Jogurt typu greckiego
Opak. 400 g
(1 kg = 3,98)
naturalny; zawartość tłuszczu: 10%

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

NOWA MARKA

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.8
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Surówka 
grillowa
Opak. 300 g
(1 kg = 9,97)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

299
PROVITUS
Ogórki 
kanapkowe
Słoik 680 g
(1 kg = 15,25)
masa netto 
po odsączeniu: 360 g

TYLKO TERAZ

549

DARYNA
Adżyka
Słoik 212 g
(100 g = 1,55)
do mięs i wędlin; do wyboru: 
klasyczna lub gruzińska

TYLKO TERAZ

329

HELCOM
Oliwki nadziewane 
grillowane
Słoik 320 g 
(100 g = 4,11)
do wyboru: nadziewane 
czerwoną papryką, papryką 
jalapeño lub czosnkiem; masa 
netto po odsączeniu: 170 g

TYLKO TERAZ

699
produkt

chłodzony

WŁOCŁAWEK
Ketchup
Opak. 480 g 
(1 kg = 7,06)
do wyboru: łagodny 
lub pikantny

TYLKO TERAZ

339

DEVELEY
Musztarda premium
Słoik 270 g
(1 kg = 9,22)
do wyboru: sarepska, delikatesowa
lub bawarska

TYLKO TERAZ

249

-35%

449
699

BUTTELLA
Olej rzepakowy z pierwszego 
tłoczenia
Butelka 500 ml
(1 l = 8,98)
tłoczony na zimno z łuskanego ziarna

Olej rzepakowy z pierwszego 

BASSO
Olej z ryżu
Butelka 
500 ml
(1 l = 19,98)
naturalny, tłoczony 
bezpośrednio 
z otrębów ryżowych; 
dzięki wysokiej 
temperaturze 
dymienia znakomity 
do smażenia 
i pieczenia; 
delikatny smak 
i aromat sprawdzą 
się w sałatkach 
i daniach na zimno

TYLKO TERAZ

999

SIERPC
Ser tarty mix
Opak. 150 g
(100 g = 2,33)
mieszanka serów żółtych, łatwo się topi

35%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. 9
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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-27%

799
1099

MUCCI 
Lody Sensation 
Mini 
Opak. 12 × 50 ml
(1 l = 13,32)
lody waniliowe w polewie sorbetowej 
o smaku owoców leśnych i egzotycznych

-40%

649
1099

MUCCI
Lody premium
Opak. 1 l
do wyboru: czekolada*, 
orzech*, wanilia, 
truskawka

-33%

099
149

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

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

 bez dodatku aromatów*
 bez barwników*

GOTSZLIK
Goferki maślane
Opak. 180 g 
(100 g = 2,77)

TYLKO TERAZ

499

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

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.10
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Lody Grad
Opak. 70 ml
(100 ml = 1,70)
limonkowe, w polewie 
cytrynowej, z cukierkami 
strzelającymi

TYLKO TERAZ

119
-38%

079
129

MUCCI
Lody Mr. Milk
Opak. 110 ml
(100 ml = 0,72)
do wyboru: śmietankowe lub śmietankowe 
w polewie czekoladowej

-20%

079
099

MUCCI 
Rożek lodowy 
Opak. 120 ml
(100 ml = 0,66)
do wyboru: orzechowy 
lub truskawkowy

-31%

749
1099

MUCCI
Lody Simsalabim
Opak. 621 ml 
(1 l = 12,06)
w opakowaniu 5 różnych 
rodzajów

DO-38%PŁACISZ
MNIEJ

-23%

129
169

MUCCI
Lody Mleczna kanapka
Opak. 150 ml
(100 ml = 0,86)
zawartość śmietanki: 55% 

-28%

179
249

MUCCI
Lody słony 
karmel
Opak. 120 ml 
(100 ml = 1,49)
na patyku; w mlecznej czekoladzie, 
z polewą o smaku słonego karmelu

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

głęboko 
mrożony

GOTSZLIK
Goferki maślane
Opak. 180 g 
(100 g = 2,77)

Lody Imprezowe 
Opak. 220 ml 
(100 ml = 0,90)
o smaku cukierków kukułka i mleka, 
z sosem adwokat-kukułka

TYLKO TERAZ

199

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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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

-21%

299
379

TYMBARK 
Sok 
jabłkowy
Butelka 1 l 
sok 100%

TIGER
Napój energetyzujący
Puszka 500 ml
(1 l = 5,98)
do wyboru: 
Bubble Gum, 
lub Granat Explode 

TYLKO TERAZ

299
ASTRA
Summer Tea
Opak. 25 × 1,5 g
(1 szt. = 0,16)
herbatka owocowo-
ziołowa; do wyboru: 
Cosmopolitan, 
Mojito 
lub Prosecco

TYLKO TERAZ

399 ZAWIERA 
20% SOKU 

-20%

399
499

SCHWEPPES
Tonic
Butelka 1,35 l
(1 l = 2,96)
napój gazowany z chininą 

-30%

279
399

TYMBARK 
Sok 
pomarańczowy 
Karton 1 l
sok 100%

-21%

549
699

PURE FRUIT
Sok 
z miąższem
Butelka 1 l 
do wyboru: z czerwonych 
pomarańczy lub 
wieloowocowy

Pepsi
Butelka 2 × 2 lButelka 2 × 2 l
(1 l = 2,75)
napój gazowany 
z kofeiną 
*  25% taniej przy 

zakupie 2-paku 
w odniesieniu 
do ceny regularnej do ceny regularnej 
za 1 butelkę 
2 l = 7,39 zł

TYLKO TERAZ

1098

Coca-Cola
Butelka 4 × 0,5 l
(1 l = 5,58)
napój gazowany z kofeiną
*  26% taniej przy zakupie 4-paku 

w odniesieniu do ceny regularnej 
za 1 butelkę 0,5 l = 3,79 zł

TYLKO TERAZ

1116

DOSTĘPNE 
TYLKO 

W 4PAKU

DOSTĘPNE 
TYLKO 

W 2PAKU

*25% TANIEJ

CENA ZA SZTUKĘ: 5,49 ZŁCENA ZA SZTUKĘ: 5,49 ZŁ

CENA 
ZA SZTUKĘ 
= 2,79 ZŁ

*26% TANIEJ

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.12
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Piwo Harnaś*
Puszka 6 × 0,5 l
(1 l = 3,98)
piwo jasne typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.
* dostępne w wybranych sklepach
*  20% taniej przy zakupie 6-paku 

w odniesieniu do ceny regularnej 
za jedną puszkę 0,5 l - 2,49 zł

TYLKO TERAZ

1194

Piwo 
Żygulowskie Export*
Puszka 0,5 l
(1 l = 5,98)
rosyjskie piwo typu 
pale lager
kraj pochodzenia: Rosja
alk. 4% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

299
Piwo Grolsch*
Puszka 0,5 l
(1 l = 7,98)
holenderskie piwo typu pale lager
kraj pochodzenia: Holandia
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

399

Piwo Krynitzsa*
Butelka 0,5 l
(1 l = 8,58)
białoruskie piwo jasne
kraj pochodzenia: Białoruś
alk. 4,8% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

429

Piwo Lapin Kulta*
Butelka 0,315 l
(1 l = 15,84)
fińskie piwo typu premium lager
kraj pochodzenia: Finlandia
alk. 5,2% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

499
Piwo Lucky Asian 
Buddha*
Butelka 0,33 l
(1 l = 19,06)
chińskie piwo typu pale lager
kraj pochodzenia: Chiny
alk. 4,8% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

629

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

CENA ZA SZTUKĘ: 1,99 ZŁ

PIWA ŚWIATA

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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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE

FELIX
Pistacje 
Opak. 240 g
(100 g = 8,33)
prażone i solone

TYLKO TERAZ

1999

-25%

179
239

SUN SNACKSSUN SNACKS
Chipsy 
faliste 
Opak. 140 gOpak. 140 g
(100 g = 1,28)
do wyboru: solone, do wyboru: solone, 
zielona cebulka, 
paprykowe lub 
fromage 

EL SABOR 
Nacho Chips 
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
przekąska kukurydziana o smaku chili

TYLKO TERAZ

499

-27%

699
969

TRADER JOE’S
Mieszanka 
orzechów 
i rodzynek
Opak. 200 g 
(100 g = 3,50)
zawiera rodzynki, 
migdały, orzechy 
brazylijskie, włoskie, 
laskowe, nerkowca 

EL SABOR 
Dip
Opak. 
300/315 g
(1 kg = 19,97/19,02)
do wyboru: hot salsa, 
salsa lub serowy 

TYLKO TERAZ

599
PRINGLES
Chrupki
Opak. 160/165 g
(100 g = 4,37/4,24)
do wyboru: śmietanowo-cebulowe, 
pikantne, o smaku kwaśnej śmietany, 
szaszłyka z rożna lub pikantnej papryki

TYLKO TERAZ

699

MAKAR
Orzechy nerkowca
Opak. 600 g
(1 kg = 31,65)
połówki

TYLKO TERAZ

1899

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

Pyszna, chrupiąca, 
o czosnkowym aromacie – 
idealna bagi� ka na gri� a. 

A zaraz obok niej na ruszcie mogą 
znaleźć się bułki do domowych 

burgerów. Wystarczy lekko 
je podpiec!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.14

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 9–14.08



DO-25%PIECZYWO

EL SABOR 
Dip
Opak. 
300/315 g
(1 kg = 19,97/19,02)
do wyboru: hot salsa, 
salsa lub serowy 

Chleb z burakami i marchewką
Sztuka 400 g
(1 kg = 8,23)
pszenny z dodatkiem mąki żytniej

TYLKO TERAZ

329

-25%

179
239

Bagietka 
z masłem 
czosnkowymczosnkowym
Sztuka 165 gSztuka 165 g
(100 g = 1,08)(100 g = 1,08)
pszenna; z dodatkiem ziół pszenna; z dodatkiem ziół pszenna; z dodatkiem ziół 
i przyprawi przypraw

BBQ
Mini chleb 
podpłomyk
Opak. 170 g
(100 g = 2,94)
do wyboru: klasyczny, 
z rozmarynem, 
z czarnymi oliwkami

TYLKO TERAZ

499

SCHULSTAD 
Bułka Boston burger
Opak. 324 g
(1 kg = 18,49)
pszenna, z dodatkiem siemienia lnianego 
oraz nasion sezamu; 4 sztuki w opakowaniu

TYLKO TERAZ

599

Pyszna, chrupiąca, 
o czosnkowym aromacie – 
idealna bagi� ka na gri� a. 

A zaraz obok niej na ruszcie mogą 
znaleźć się bułki do domowych 

burgerów. Wystarczy lekko 
je podpiec!

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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-20%

399
499

ALMARE
Filety śledziowe 
w kremie 
pomidorowym
Puszka 200 g
(100 g = 2,00)
zawartość ryby: 60%

-25%

149
199

TAKIE PROSTE
Sałatka 
śledziowa
Opak. 150 g
(100 g = 0,99)
do wyboru: z groszkiem 
lub z paprykązawartość ryby: 60%

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

 bez wzmacniaczy smaku
 bez substancji słodzących

produkt
chłodzony

* Szukaj produktów z niebieskim znakiem MSC. Ryby i owo-
ce morza z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych 
połowów z certyfi katem MSC.

DEGA
Pasta 
warzywna
Opak. 100 g
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

249

produkt
chłodzony

-20%

279
349

WONNEMEYER
Pasta kanapkowaPasta kanapkowa
Opak. 150 g
(100 g = 1,86)
do wyboru:
• jajeczna ze szczypiorkiem
• jajeczna z boczkiem
• z mozzarellą i pomidorami
• z tuńczykiem produkt

chłodzony

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

-20%

399
499

OFTERDINGER
Hummus
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
do wyboru 
różne rodzaje

produkt
chłodzony

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

DEGA
Paprykarz 
szczeciński
Opak. 135 g
(100 g = 0,88)

TYLKO TERAZ

119
GRZEŚKOWIAK
Chłodnik
Opak. 250 g
(100 g = 1,08)
do wyboru: 
z zielonym ogórkiem 
lub gotowanym 
burakiem

TYLKO TERAZ

269

produkt
chłodzony

-35%

649
999

Czeski ser panierowany
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 3,25)
oryginalny czeski ser; 
do smażenia na patelni lub w piekarniku

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.16
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DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

PIĄTNICA
Serek 
homogenizowany
Opak. 150 g
(100 g = 1,33)
do wyboru: waniliowy, 
truskawkowy, stracciatella

TYLKO TERAZ

199

-28%

999
1399

MÜLLER
Müllermilch Shake
Butelka 400 g
(1 kg = 7,48)
do wyboru w czterech wariantach 
smakowych: 
truskawka, 
czekolada-
-ciasteczka, 
banan 
lub wanilia

TYLKO TERAZ

299

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DANONE
Biszkoptowy
Opak. 4 × 120 g
(1 kg = 10,19)
kremowy jogurt

TYLKO TERAZ

489
produkt

chłodzony
produkt

chłodzony

produkt
chłodzony

LUBELLA
Choco Kółka
Opak. 500 g
(1 kg = 10,98)
zbożowe chrupki 
w kształcie kółeczek 
o smaku czekoladowym; 
limitowana edycja 
z Minionkami

TYLKO TERAZ

549

PIĄTNICA
Jogurt pitny skyr
Opak. 330 ml
(1 l = 7,85)
do wyboru 
o smaku: 
waniliowym, 
jagodowym, 
mango-
-marakuja, 
truskawka-
-kiwi

-21%

259
329

Miód polski
Słoik 470 g
(1 kg = 21,26)
100% miód 
wielokwiatowy 
nektarowy

-20%

359
449

HOCHLAND
Ser kremowy
Opak. 180 g
(100 g = 1,99)
w krążkach; do wyboru smaki: 
• Mixtett: zioła, śmietankowy, papryka 
• Tercett: Emmentaler, salami, szczypiorek z cebulą
• Sortett: papryka, szynka, śmietankowy

Konfitura 
brzoskwiniowa 
z marakują
Słoik 420 g
(1 kg = 11,88)
zawartość owoców: 88%

TYLKO TERAZ

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. 17
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NA EKSPOZYTORZE

SUNVITA
Baton owocowo-orzechowy
Opak. 30 g 
(100 g = 8,30)
bez dodatku cukru; do wyboru: ananas, truskawka- 
-żurawina lub czarna porzeczka

TYLKO TERAZ

249

Blok warszawski
Opak. 500 g
(1 kg = 26,98)
blok czekoladowo-chałwowy; 
według tradycyjnej receptury

TYLKO TERAZ

1349

-33%

999
1499

MARKUS
Mild
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
kawa mielona; 100% arabikaDO-33%PŁACISZ

MNIEJ

STORCK
Nimm2 Śmiejżelki
Opak. 100/130 g
(100 g = 2,79/2,15)
owocowe żelki; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

279

CUKIERNIA BELI
Ciasteczka francuskie 
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
z nadzieniem jagodowym 

TYLKO TERAZ

899

DIAMANT
Cukier trzcinowy
Opak. 500 g
(1 kg = 7,38)
nierafinowany

-20%

369
465

OSZCZĘDZASZ 5 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.18
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TEN I INNE PRODUKTY 
MARKI DOSTĘPNE 
NA EKSPOZYTORZE 

TEN I INNE PRODUKTY MARKI 
DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

Seria Kozie Mleko to produ� y do 
� arzy, ciała i włosów; prz� naczone 

do cery suchej, wrażl� ej i pozbawionej 
blasku; głęboko regenerują, 

intensywnie nawilżają, działają kojąco, 
łagodzą podrażnienia

VELLIE 
Balsam 
do ciała/
Płyn 
micelarny
Opak. 
400/500 ml
(1 l = 23,73/18,98)

TYLKO TERAZ

949

FA
Dezodorant 
w sprayu
Opak. 2 × 150 ml
(1 l = 36,60)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1098

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

999
1399

NIVEA
Lekki krem 
odżywczy
Opak. 100 ml 
do każdego rodzaju cery; 
na dzień lub na noc

APART
Mydło w płynie
Opak. 400 ml
(1 l = 7,48)
kremowe; skutecznie nawilża 
i pielęgnuje skórę; do wyboru różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

299-23%

549
719

TIMOTEI
Szampon
Opak. 400 ml
(1 l = 13,73)
do wyboru różne rodzaje

-28%

999
1399

NIVEA
Kosmetyki 
do demakijażu
Opak. 125/150/200 ml
(100 ml = 7,99/6,66/5,00)
dzięki swojej delikatnej formule głęboko 
oczyszczają i nawilżają skórę; do wyboru 
różne rodzaje

CENA ZA 
SZTUKĘ: 5,49 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. 19
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STREFA MALUSZKA
NA EKSPOZYTORZE

PUTZMEISTER
Chusteczki do czyszczenia 
okularów
Opak. 54 szt.
(1 szt. = 0,07)
nawilżane; o uniwersalnym zastosowaniu; nadają 
się również do czyszczenia telefonów, aparatów 
i lusterek; o zapachu cytrynowym 

-20%

359
449

FOLIA
Worki na śmieci, 25/50 l
Opak. 20/30 szt.
(1 szt. = 0,11/0,07)
z uchwytami; wyjątkowo wytrzymałe 
i wodoszczelne

-26%

219
299

SOLO
Papier toaletowy, 
3-warstwowy3-warstwowy
Opak. 8 rolek
(1 rolka = 0,75)
czysta celuloza, bielona bez 
użycia chloru, wyjątkowo miękki 
i wytrzymały; z ozdobnym wzorem

-20%

599
749

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

VADEMECUM 
Pasta do zębów 
dla dzieci
Opak. 75 ml
(100 ml = 7,99)
o delikatnym smaku; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

599
KUBUŚ BABY
Soczek dla dzieci
Opak. 300 ml
(1 l = 8,30)
od 4/5 miesiąca; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

249

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

BREF 
Żel do WC
Opak. 700 ml
(1 l = 8,56)
do wyboru: kwiatowy 
lub cytrynowy

TYLKO TERAZ

599

CLIN
Spray 
do mycia powierzchni 
szklanych
Butelka 500 ml
(1 l = 9,98)
do szyb, luster i innych szklanych 
powierzchni; efekt bez smug 
uzyskiwany bez polerowania; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

499
SOMAT
Tabletki 
do zmywarki 
All in 1 Extra
Opak. 60 szt.
(1 szt. = 0,42)
pomagają usunąć najbardziej 
uciążliwe zabrudzenia

TYLKO TERAZ

2499

SOMAT
Tabletki 
do zmywarki Gold
Opak. 45 szt.
(1 szt. = 0,51) 
zapewniają lśniący połysk oraz 
perfekcyjną czystość

TYLKO TERAZ

2299

ALNUTRA
Karma półmokra 
dla psa
Opak. 1,5 kg
(1 kg = 4,66)
pełnoporcjowa dla dorosłych 
psów; soczyste kąski z wołowiną

TOPIC
Karma 
dla kota
Opak. 750 g
(1 kg = 7,99)
do wyboru:
• Sensitive 

z jagnięciną i ryżem
• Adult z drobiem
• Senior z drobiem

-20%

599
749

-22%

699
899

NA EKSPOZYTORZE

JEDNO 
ZMYWANIE 
TYLKO 
0,51 ZŁ

JEDNO 
ZMYWANIE 
TYLKO 
0,51 ZŁ

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

KOKRA
Karma mokra Karma mokra 
dla kotadla kota
Puszka 415 gPuszka 415 g
(1 kg = 3,59(1 kg = 3,59)
pełnoporcjowa; dla pełnoporcjowa; dla 
dorosłych kotów; dorosłych kotów; 
do wyboru: cielęcina do wyboru: cielęcina 
i drób, drób, dziczyzna i drób, drób, dziczyzna 
i indyk, ryba, wołowina i indyk, ryba, wołowina 
i wątróbkai wątróbka

-25%

149
199

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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BBQ
Rumsztyk 
z fileta 
kaczki
Opak. 300 g
(1 kg = 39,97)
w marynacie chipotle

TYLKO TERAZ

1199

DO-50%PŁACISZ
MNIEJ produkt

chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Golonka 
z kurczaka 
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
w marynacie orientalnej

TYLKO TERAZ

699

MORLINY
Szaszłyk 
drobiowy 
z boczkiem 
i morelą
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)
z mięsa z uda z kurczaka

TYLKO TERAZ

999

-27%

1990
2749

MIĘSNE SPECJAŁY
Sznycle z fileta 
z piersi indyka
Cena za kg 
świeże; klasa jakości A

OSZCZĘDZASZ OSZCZĘDZASZ 
7,59 ZŁ

NOWA MARKA

Bakłażan
Cena za kg

TYLKO TERAZ

499
ŚWIEŻEJESZ
Bób
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)

-44%

499
899

ŚWIEŻEJESZ
Borówki 
amerykańskie
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)

-50%

499
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.22
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produkt
chłodzony

Szynka 
z wędzarki
Cena za kg 
wieprzowa, wędzona, parzona; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 120 g mięsa wieprzowego; 
hodowla bez antybiotyków

TYLKO TERAZ

2990

-33%

399
599

MILSA
Napój roślinny 
Karton 1 l 
do wyboru: migdałowy, 
migdałowy niesłodzony 
lub kokosowy

-25%

669
899

MEINE KÄSETHEKE
Gouda 
długodojrzewająca
Opak. 300 g
(1 kg = 22,30)
ser twardy; dojrzewający cztery 
miesiące na drewnianych deskach

-30%

195
279

MLECZNA RZEKA
Twaróg 
półtłusty
Opak. 250 g
(100 g = 0,78)
klinek

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Labraks 
patroszony
Cena za 100 g
świeży

TYLKO TERAZ

299

LISNER
Filety 
śledziowe 
w sosach
Opak. 280 g
(1 kg = 21,39)
do wyboru: z kurkami 
lub szparagami

TYLKO TERAZ

599
ŁACIATE
Mleko UHT
Karton 0,5 l
(1 l = 2,98)
zawartość tłuszczu: 2%

TYLKO TERAZ

149

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. 23



-30%

299
429

SWEET VALLEY
Mandarynki
Puszka 312 g
(100 g = 1,71)
lekko słodzone, całe kawałki 
mandarynek; masa netto 
po odsączeniu: 175 g 

-31%

199
289

SUN SNACKS 
Prażynki
Opak. 110 g
(100 g = 1,81)
do wyboru: fromage lub 
paprykowe

-40%

149
249

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

-30%

349
499

HEINZ
Ketchup
Opak. 
450 g
(1 kg = 7,76)
łagodny

STOCZEK
Danie gotowe 
Męska rzecz
Puszka 830 g
(1 kg = 8,42)
do wyboru: grochówka 
z kiełbasą i boczkiem lub 
zupa drwala z pulpetami

TYLKO TERAZ

699

LUBELLA
Makaron łazanki
Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)

TYLKO TERAZ

349

D’ANTELLI
Makaron spaghetti
Opak. 500 g
(1 kg = 2,98)
100% mąki z pszenicy 
durum; gotowy w 7–8 minut

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

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

-40%

269
449

DR GERARD
Pryncypałki
Opak. 235/214 gOpak. 235/214 gOpak. 235/214 g
(100 g = 1,14/1,26)
wafelki w czekoladzie; 
do wyboru: kakaowe lub 
orzechowe

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

GOPLANA
Mega Grześki
Opak. 34/48 g
(100 g = 2,91/2,06)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

099

KOPERNIK
Kulki 
chałwowe 
Opak. 100 g
chrupiący wafelek 
w czekoladzie z kremem 
o smaku chałwowym

TYLKO TERAZ

349

ZAWIERA 
20% SOKU 

CECHINI MUSZYNA
Woda mineralna
Butelka 2 l
(1 l = 0,85)
wysoko zmineralizowana – zawiera 
magnez i wapń; średnio nasycona 
dwutlenkiem węgla

TYLKO TERAZ

169
KUBUŚ
Napój owocowy 
Waterrr
Butelka 1,5 l
(1 l = 1,99)
niegazowany; do wyboru: 
truskawka, malina, cytryna

TYLKO TERAZ

299

-25%

599
799

STORCK
Toffifee
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)
chrupiące orzechy laskowe w karmelu, 
z kremem orzechowym i czekoladą

TYLKO TERAZ

1799
JACOBS
Velvet 
Słoik 200 g
(100 g = 9,00)
kawa rozpuszczalna 
z delikatną pianką

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



Piwo Perła Mocna*
Puszka 4 × 0,5 l
(1 l = 5,98)
piwo wysokiej jakości, warzone 
w tradycyjny sposób; doskonałe
surowce oraz długi okres 
fermentacji i leżakowania nadają 
temu piwu niepowtarzalny aromat 
i mocny głęboki charakter
kraj pochodzenia: Polska
alk. 7,6% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

1196

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1599
GARDENLINE
Powojnik
Sztuka
w donicy o pojemności 
2 l; wysokość rośliny: 
ok. 60 cm; do wyboru 
różne kolory 

1399 GARDENLINE
Rośliny 
pustynne
Sztuka
w doniczce o średnicy 
12 cm, wysokość rośliny: 
ok. 15–25 cm; do wyboru 
różne rodzaje

1599
GARDENLINE
Rojnik
Zestaw 6 szt.
(1 szt. = 2,67)
mix minimum 4 różnych 
odmian w kolorze czerwonym 
i zielonym; wysokość rośliny 
wraz z tacą: 12 cm

Piwo Garage 
Hard Lemon/
Kamikaze*
Butelka 400 ml
(1 l = 9,98)
połączenie piwa i napoju o smaku 
cytrynowym lub curaçao i limonki
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,6% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

399

-30%

279
399

ŁOWICZ
Syrop owocowy
Butelka 400 ml
(1 l = 6,98)
z witaminami C i D; do wyboru: 
pomarańczowy lub cytrynowy

CENA ZA PUSZKĘ: 2,99 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.26
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2999
CACHET
Drapaki dla kotów
Sztuka/Zestaw 2 szt.
chronią meble i dywany przed zniszczeniem; 
do wyboru różne rodzaje z możliwością 
zawieszenia na ścianie lub dodatkowymi 
akcesoriami

699
ROMEO & CACHET
Przekąski 
drobiowe 
dla psa/
kota
Opak. 70 g
(100 g = 9,99)
do wyboru różne 
rodzaje, m.in. 
z dodatkiem 
sera lub ryżu

599
ROMEO
Przekąski 
do żucia
Opak. 120 g
(100 g = 4,99)
skóra wołowa z kaczką 
lub kurczakiem; 
do wyboru różne 
rozmiary

599
ROMEO
Drobiowe 
przysmaki 
dla psa
Opak. 80 g
(100 g = 7,49)
do wyboru: filet 
z piersi kurczaka 
cały lub w paskach 
lub filet z piersi 
kaczki

1699
ROMEO
Saszetka na przysmaki 
dla psa
Sztuka
z magnetycznym zamknięciem i klipsem 
do mocowania do paska lub spodni; łatwa 
w czyszczeniu; do wyboru różne rodzaje

2999
ALNUTRA
Kurtka 
przeciwdeszczowa 
dla psa
Sztuka
z mięciutką podszewką i odblaskowymi lamówkami; 
możliwość regulacji; do wyboru różne rozmiary

1699
ROMEO
Ciasteczka dla psa
Opak. 1,3 kg
(1 kg = 13,07)
o różnych kształtach,kolorach i smakach

1999
Zestaw 
do pielęgnacji sierści
Opak. 3 szt.
3-częściowy zestaw: szczotka z zaokrąglonymi 
szpilkami do pielęgnacji sierści, grzebień 
do wyczesywania podszerstka oraz szczotka 
do masażu; do wyboru dwa rodzaje

DLA NAJLEPSZYCH

PSYjaciół

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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5999
HOME CREATION
Patelnia aluminiowa
Sztuka
wykonana z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu; 
średnica: 28 cm; do wszystkich typów kuchenek, także 
indukcyjnych

4499
ALTOM
Zaparzacz i 2 kubki
Zestaw
w zestawie: zaparzacz do kawy o pojemności 800 ml 
oraz 2 kubki o pojemności 330 ml

279
HOME CREATION
Garnki
Zestaw 5 szt.
ze stali nierdzewnej, 
z pokrywką; 
kapsułowe dno 
zapewnia idealne 
rozprowadzenie ciepła; 
do wszystkich typów 
kuchenek, także indukcyjnych

PRZYSTOSOWANE 
DO MYCIA 

W ZMYWARCE 

ŚREDNICA 28 CM 

POJ. 7 L 

POJ. 1,5 L POJ. 2 L

POJ. 3 L 

1199
MOXOM
Pojemniki antybakteryjne 
do przechowywania
Zestaw
zestaw 3 pojemników o pojemności 850 ml 
z mikrocząsteczkami srebra; do przechowywania 
żywności, leków czy artykułów dziecięcych

MIKROSREBRO ZABIJA PONAD 99% 
BAKTERII I GRZYBÓW

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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HOME CREATION
Roleta plisowana 
z przyssawkami
Sztuka
łatwy montaż bez użycia 
narzędzi; wymiary: 55 × 130 cm, 
75 × 130 cm lub 90 × 130 cm; 
do wyboru różne rodzaje

4999
HOME CREATION
Lustro ścienne 
z aluminiową 
ramą
Sztuka
wymiary: 40 × 115 cm; 
do wyboru rama w trzech 
kolorach

5999
Akumulatorowa 
lampa księżycowa
Sztuka
średnica kuli ok. 15 cm; 
możliwość podświetlania w 16 
różnych kolorach i 4 sekwencjach 
świetlnych; sterowana pilotem; 
na drewnianej podstawce

5999
HOME CREATION
Regał na obuwie/
Wieszak z półką
Sztuka
do wyboru: regał na obuwie z 2 półkami lub wieszak na ubranie, 
oba wykonane z litego drewna sosnowego i stali nierdzewnej
regał na obuwie:
• 8 drążków poprzecznych ze stali nierdzewnej
• 2 półki mieszczące 10 par butów
• wymiary (szer. × wys. × głęb.): ok. 100 × 37 × 30 cm
garderoba – wieszak z półką:
• rama z litego drewna sosnowego
• 6 wieszaków ze stali nierdzewnej
• wymiary (szer. × wys. × głęb.): ok. 79 × 25 × 32 cm

HIT

3999

POJ. 3 L 

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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599
EURODONT
Bambusowa 
szczoteczka 
do zębów
Sztuka
ekologiczna; do wyboru 
różne rodzaje

1699
KÜR
Ekologiczna 
szczotka do włosów
Sztuka
częściowo wykonana ze słomy; 
z ergonomicznym uchwytem; 
ułatwia rozczesywanie i pomaga 
w uzyskaniu efektu objętości; 
do wyboru dwa kolory

2398
QUEENTEX
Majtki damskie 
z mikromodalem
Opak. 2 pary
96% modal (Lenzing 
Micromodal®), 4% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499
QUEENTEX
Piżama 
damska
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: M–XL

  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

PODKOSZULEK 
ZNAJDZIESZ 

NA S. 36

2PAK

CENA ZA SZTUKĘ 11,99 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.30
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ZABAWA
W BLUZIE
i na luzie

CENA ZA SZTUKĘ: 7,99

1598
POCOPIANO
Legginsy 
dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®) lub 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru dwa 
zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499
Bluza chłopięca
Sztuka
100% bawełna; krój swobodnie leżący na sylwetce
Rozmiary: 92–116

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

1999
BLIINGS
Świecące nakładki na buty
Zestaw 2 szt.
dekoracyjne i zabawne oświetlenie do dziecięcych butów 
sznurowanych i na rzepy; migają przy każdym kroku; w zestawie 
dodatkowo 12 naklejek personalizujących; wodoodporne (IP 67); 
gotowe do działania natychmiast po rozpakowaniu

2PAK
Made with 90%

Grown Cotton
certifi ed by CU 812624

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 31
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MODA 
z pomysłem

2PAK2PAKCENA ZA PARĘ: 11,99 ZŁCENA ZA PARĘ: 11,99 ZŁCENA ZA PARĘ: 11,99 ZŁ

CENA ZA PARĘ: 3,49 ZŁ

2443
WALKX
Skarpety 
damsko-męskie
Opak. 7 par
80% bawełna, 18% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46

7PAK

1799
WALKX
Kapcie 
filcowe 
dziecięce
Para
z syntetycznego filcu; 
wyjmowana wkładka; 
elastyczna podeszwa 
TPR; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 23–26
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

1999
POCOPIANO
Koszulka 
dziecięca z kominem
Sztuka
100% bawełna lub 95% bawełna, 5% wiskoza 
lub 98% bawełna, 2% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 110/116–146/152
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

IDEALNE 
DO PRZEDSZKOLA 

I SZKOŁY

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
Spodnie dresowe dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 77% bawełna BIO, 
20% poliester, 3% wiskoza lub 50% bawełna BIO, 
50% poliester; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 92–116

HIT

2398

95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 77% bawełna BIO, 

Spodnie dresowe dziecięce 

95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 77% bawełna BIO, 95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 77% bawełna BIO, 

Made with 
a minimum of 50%

Organically 
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.32
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7PAK 1999
GARDENLINE
Wieszak na narzędzia
Sztuka
solidna stalowa konstrukcja; 
odpowiedni do przyborów na drążku 
o średnicy maks. 35 mm; maksymalne 
obciążenie do ok. 2,5 kg; długość listwy: 
ok. 50 cm; do wyboru model z haczykami 
lub zaciskami

699
LIQUAIR
Woreczki 
pachnące
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 1,17)
z ozdobnymi 
wstążkami – 
do powieszenia 
w szafie lub 
położenia 
w szufladzie; 
do wyboru trzy 
zapachy

8999 QUIGG
Akumulatorowa szczotka 
do czyszczenia powierzchni
Zestaw
skutecznie usuwa zabrudzenia z różnych 
powierzchni; w zestawie 4 wymienne końcówki: 
szczotka okrągła płaska, szczotka stożkowa, 
szczotka okrągła kulista, nakładka czyszcząca

3499
QUIGG
Bezprzewodowy 
dzwonek do drzwi
Sztuka
z sygnałem świetlnym LED; łatwa 
instalacja; 55 melodii do wyboru; 
3 tryby pracy; do wyboru dwa 
rodzaje

55 MELODII
433 MHZ

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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PODANO 
do stołu!

3499 ODELO
Moździerz marmurowy
Sztuka
wymiary: 11,7 × 6 cm; idealny do rozdrabniania ziół 
czy przypraw; do wyboru dwa rodzaje

2499
HOME CREATION
Obrus kuchenny
Sztuka
100% poliester; wymiary: ok. 110 × 140 cm, 120 × 180 cm 
lub o średnicy 140 cm; do wyboru różne rodzaje 

   19.0.68830 HOHENSTEIN HTTI   19.0.68830 HOHENSTEIN HTTI  

2599
HOME CREATION
Bieżnik/Podkładki 
na stół
Sztuka/Zestaw 4 szt.
100% poliester, z powłoką; 
wymiary: bieżnik: 40 × 140 cm, 
podkładki: 35 × 50 cm; 
do wyboru różne rodzaje

  10.0.79314 HOHENSTEIN HTTI  10.0.79314 HOHENSTEIN HTTI  

1499
HOME CREATION
Forma
do pieczenia ciasta
Sztuka
z nieprzywierającą powłoką; 
do wyboru:
• tortownica o średnicy 18 cm
• forma na babkę o średnicy 16 cm
• keksówka o długości 20 cm

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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1799
HOME CREATION
Taca 
do serwowania
Sztuka
stabilna i wytrzymała; 
do wyboru:
• taca okrągła o średnicy 

38 cm
• taca prostokątna 

o wymiarach 38 × 51 cm

999
HOME CREATION
Akcesoria 
śniadaniowe
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• kieliszki na jajka (2 szt.)
• łyżka do dżemu/miodu (2 szt.)
• maselniczka
• nóż śniadaniowy

1899
KRONTALER
Minutnik
Sztuka
do wyboru:
• minutnik cyfrowy 

– tryb odliczania: 
maks. 99 min 59 sek.; 
tryb stopera oraz 
pamięć ostatnio 
ustawionej wartości; 
różne rodzaje

• minutnik mechaniczny – 
tryb odliczania: 59 min; 
sygnał alarmowy; 
metalowa 
obudowa; 
różne rodzaje

899
PUTZMEISTER
Zmywak 
antytłuszczowy
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 3,00)
do usuwania tłuszczu 
oraz trudnych 
do wyczyszczenia 
zabrudzeń na garnkach, 
patelniach, kuchenkach 
i płytkach bez użycia środków 
chemicznych; ze specjalną 
wkładką piankową dla zwiększonej skuteczności wchłaniania

699
PUTZMEISTER
Ściereczki 
domowe/
uniwersalne
Opak. 5/8/12 szt.
(1 szt. = 1,40/0,87/0,58)
do wyboru: ściereczki 
domowe z perforacją, 
uniwersalne, 
dwustronne 
lub do naczyń

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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produkt
chłodzony

3398
QUEENTEX
Podkoszulek 
damski 
z mikromodalem
Opak. 2 szt.
96% modal (Lenzing 
Micromodal®), 4% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

CENA ZA SZTUKĘ: 
16,99 ZŁ

3.

ŚWIEŻEJESZ
Bób
Opak. 
500 g
(1 kg = 9,98)

-44%

499
899

-40%

299
499

Ogórek gruntowy
Cena za kg

1299
HOME CREATION
Blacha do pieczenia/Forma do zapiekania
Sztuka
z powłoką ILAG zapobiegającą przywieraniu; do wyboru:
• blacha do pieczenia – wymiary: ok. 42 × 29 × 4 cm
• forma do zapiekania – wymiary: ok. 41 × 26,5 × 6 cm

32/2021 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 14.08OD CZWARTKU 12.08

OD PONIEDZIAŁKU 9.08 OD ŚRODY 11.08

NIE PRZEGAP OKAZJINIE PRZEGAP OKAZJI
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