
OD PONIEDZIAŁKU 21.06

TYLKO
W 2PAKU

str. 23

OD CZWARTKU 24.06OD ŚRODY 23.06 OD SOBOTY 26.06

str. 28 str. 31

-44%

990
1790

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
śląska 
mega paka
Cena za kg

Coca-Cola
Opak. 2 × 1 l
(1 l = 3,49)

TYLKO TERAZ

698

NESTLÉ
Kaktus 
Shake
Sztuka 90 ml
(100 ml = 2,21)

-42%

199
349

ENRICO MORI
Piżama 
męska na lato 
z bawełną BIO
Komplet

HIT

2999
FOREVER
Głośnik 
Bump Air 
BS 700
Zestaw 

HIT

8999

TYLKO TERAZ

349
CRUNCHIPS
Chipsy
Opak. 140 g
(100 g = 2,49)

-58%

249
599

OD PONIEDZIAŁKU 21.06OD PONIEDZIAŁKU 21.06OD PONIEDZIAŁKU 21.06
NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

BBQ
Boczek 
w marynacie 
Opak. 300 g
(1 kg = 15,97)

-40%

479
799

Arbuz
Cena za kg

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI



produkt
chłodzony

DO-58%OWOCE
I WARZYWA

produkt
chłodzony

Cukinia
Cena za kg

-40%

479
799

-58%

249
599

ArbuzArbuz
Cena za kgCena za kg

ŚWIEŻEJESZ
Kiełki
Opak. 50/150 g
(100 g = 5,98/1,99)

-25%

299
399

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory rzymskie 
Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)
klasa I

-50%

349
699

-33%

299
449

ŚWIEŻEJESZ
Szpinak
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)

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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lato!
TAK SMAKUJE

GRILLOWANE BRZOSKWINIE

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

• 4 brzoskwinie
•  olej rzepakowy do posmarowania 

owoców
• opakowanie lodów waniliowych

ulubione dodatki, np.:
• płatki migdałowe
• listki świeżej mięty
• miód lub syrop klonowy

Wybierz dojrzałe, ale jędrne brzoskwinie. Umyj, osusz i przekrój na połówki.
Usuń pestki a miejsce przekrojenia posmaruj delikatnie olejem.

Ułóż na grillu przecięciem do dołu i grilluj, aż pojawią się charakterystyczne 
paski – ślady karmelizacji. Wtedy obróć owoce i grilluj jeszcze ok. 4 minuty.

Na każdą połówkę owocu nałóż porcję lodów waniliowych i podaj z ulubionymi 
dodatkami. Świetnie sprawdzą się płatki migdałów, odrobina miodu i listek 
świeżej mięty!

lato!

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

Wybierz dojrzałe, ale jędrne brzoskwinie. Umyj, osusz i przekrój na połówki.
Usuń pestki a miejsce przekrojenia posmaruj delikatnie olejem.

Ułóż na grillu przecięciem do dołu i grilluj, aż pojawią się charakterystyczne 
paski – ślady karmelizacji. Wtedy obróć owoce i grilluj jeszcze ok. 4 minuty.

Na każdą połówkę owocu nałóż porcję lodów waniliowych i podaj z ulubionymi 
dodatkami. Świetnie sprawdzą się płatki migdałów, odrobina miodu i listek 

PRZYGOTOWANIE:

GRILLOWANE BRZOSKWINIE

PRZYGOTOWANIE:

•  olej rzepakowy do posmarowania 

• opakowanie lodów waniliowych

Wybierz dojrzałe, ale jędrne brzoskwinie. Umyj, osusz i przekrój na połówki.
Usuń pestki a miejsce przekrojenia posmaruj delikatnie olejem.

Ułóż na grillu przecięciem do dołu i grilluj, aż pojawią się charakterystyczne 
paski – ślady karmelizacji. Wtedy obróć owoce i grilluj jeszcze ok. 4 minuty.

Na każdą połówkę owocu nałóż porcję lodów waniliowych i podaj z ulubionymi 
dodatkami. Świetnie sprawdzą się płatki migdałów, odrobina miodu i listek 

GRILLOWANE BRZOSKWINIE

PRZYGOTOWANIE:

Brzoskwinie
Cena za kg
klasa I

Cukinia
Cena za kg

-41%

699
1199

ŚWIEŻEJESZ
Kiełki
Opak. 50/150 g
(100 g = 5,98/1,99)

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-44%44%44MIĘSO
I WĘDLINY

WARMIA
Stek z rostbefu/
antrykotu
Cena za 100 g
z wysokiej jakości wołowiny, 
dojrzewający minimum 21 dni

TYLKO TERAZ

379

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Kiełbasa 
żywiecka
Opak. 90 g
(100 g = 4,43)
wieprzowa, suszona; 
do wyboru: z szynki 
lub z fileta z kurczaka; 100 g 
produktu wyprodukowano 
ze 143 g mięsa; nie zawiera: 
wzmacniaczy smaku, 
glutaminianu monosodowego

TYLKO TERAZ

399
KRAKUS
Bekon
Opak. 100 g
w plastrach; surowy, 
długo wędzony dymem 
z buku, olchy i jabłoni

TYLKO TERAZ

399
TAKIE PROSTE
Ćwiartka 
z kurczaka
Cena za kg
wędzona

-20%

789
990

-44%

990
1790

WĘDLINIARNIAWĘDLINIARNIA
Kiełbasa śląska 
mega paka
Cena za kg
wieprzowa, wędzona, parzona; 
zawartość mięsa: 90%; nie zawiera 
glutaminianu monosodowego

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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Ciabatta cebulowa
Sztuka 70 g
(100 g = 1,27)
z prażoną cebulką

TYLKO TERAZ

089

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

TYLKO TERAZ

299

Chleb z orkiszem 
Sztuka 450 g
(1 kg = 6,20)
pszenno-żytni, z mąką orkiszową, 
ziarnami owsa i siemieniem lnianym

-20%

279
349

DO-21%PIECZYWO

Bułka paryska
Sztuka 250 g
(100 g = 0,56)
pszenna

TYLKO TERAZ

139

GOLDÄHREN
Bułeczki/
Bagietki 
do wypieku
Opak. 300 g
(1 kg = 7,30)
do samodzielnego wypieku; 
czas przygotowania: 
8–10 minut; do wyboru: 
bułeczki (6 szt.) 
8–10 minut; do wyboru: 
bułeczki (6 szt.) 
8–10 minut; do wyboru: 

lub bagietki (4 szt.)

-21%

219
279

PROSTO Z PIECA ALDI 
Nasze pieczywo smakuje pysznie 
tuż po zakupie, ale możesz je też 

zamrozić i zjeść później. Potwierdza to 
Centrum Prawa Żywnościowego. 

DAN CAKE
Letnie ciasto cytrynowe
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
biszkoptowe

TYLKO TERAZ

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. 5
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RYBY Z ALDI

MILKO
Jogurt pitny
Opak. 330 ml
(1 l = 7,55)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

249

Kefir 
malinowy 
Opak. 500 ml 
(1 l = 4,78)
łatwostrawny, 
orzeźwiający napój

TYLKO TERAZ

239
Jogurt 
nadbużański
Opak. 1 kg
naturalny; 9% tłuszczu

TYLKO TERAZ

689

HOFBURGER
Ser Maasdamer 
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
w plastrach

-20%

599
749

SIERPC
Ser Królewski 
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
ser typu szwajcarskiego; w kawałku

-14%

599
699

-25%

149
199

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Miruna 
nowozelandzka, 
filet
Cena za 100 g
bez skóry; 
ryba dziko żyjąca, 
z czystych wód Oceanii

TYLKO TERAZ

399
BALTA MARE
Przekąska 
śledziowa
Opak. 110 g
(100 g = 1,35)
do wyboru w sosie: 
musztardowym, śmietanowym 
lub koperkowym

-23%

149
195

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

-20%

159
199

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

DO-25%NABIAŁ

 bez barwników 

 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.6
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CUCINA
Tortelloni/
Ravioli/Gnocchi
Opak. 250/500 g
(100 g = 1,60/1 kg = 7,98)
do wyboru: tortelloni prosciutto, 
tortelloni z ricottą i szpinakiem, 
ravioli z grzybami, gnocchi 

TYLKO TERAZ

399

WAWRZYNIEC 
Pasta warzywna 
Słoik 180 g
(100 g = 2,11)
do wyboru: z ciecierzycą, pieprzem i czarnuszką, z grillowanym bakłażanem, 
z grillowaną cukinią i curry lub z suszonymi pomidorami i żurawiną

-24%

379
499

TYLKO TERAZ

259
GRZEŚKOWIAK
Chłodnik
Opak. 250 g
(100 g = 1,04)
do wyboru: z dodatkiem 
buraka lub zielonego ogórka

OFTERDINGER
Hummus
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
do wyboru: naturalny, pikantny lub z dynią

-20%

399
499

Naleśniki
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)
do wyboru: z jabłkami lub z serem 
i rodzynkami

-20%

399
499

GRILL TIME
Makaron gobbetti
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
ze świeżych jaj z chowu 
ściółkowego 

TYLKO TERAZ

399
LA FINESSE
Chili con carne
Puszka 2 × 800 g
(1 kg = 9,99)
danie gotowe

TYLKO TERAZ

1599

KING’S CROWNKING’S CROWN
Przecier 
pomidorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 3,18)
z rozdrobnionych pomidorów

-33%

159
239

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DO-33%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. 7
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GRANDESSA
Dżem skandynawski
Słoik 450 g
(1 kg = 15,53)
do wyboru: dżem z rokitnika lub dżem 
ekstra z owoców dzikiej róży z ekstraktem 
z wanilii

TYLKO TERAZ

699

Batonik 
kokosowy 
Opak. 30 g
(100 g = 8,30)
wyprodukowany ręcznie na bazie wiórek kokosowych; bezglutenowy

TYLKO TERAZ

249

TRADER JOE’S
Żurawina 
suszona
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
wielkoowocowa

-23%

599
779

ONE DAY MORE
Musli
Opak. 400/450 g
(1 kg = 29,98/26,64)
do wyboru: Odpornościowe, Sylwetkowe 
lub Skoncentrowanych; z naturalnymi 
składnikami

-20%

1199
1499

MUCCI
Lody Sensation Mini
Opak. 12 × 50 ml
(1 l = 13,32)
waniliowe z dodatkiem naturalnej 
wanilii Bourbon, w polewie 
z czekolady (3 szt.), czekolady 
wanilii Bourbon, w polewie 
z czekolady (3 szt.), czekolady 
wanilii Bourbon, w polewie 

mlecznej (3 szt.), białej czekolady 
z czekolady (3 szt.), czekolady 
mlecznej (3 szt.), białej czekolady 
z czekolady (3 szt.), czekolady 

(3 szt.) oraz czekolady mlecznej (3 szt.) oraz czekolady mlecznej 
mlecznej (3 szt.), białej czekolady 
(3 szt.) oraz czekolady mlecznej 
mlecznej (3 szt.), białej czekolady 

z migdałami (3 szt.)z migdałami (3 szt.)
(3 szt.) oraz czekolady mlecznej 
z migdałami (3 szt.)
(3 szt.) oraz czekolady mlecznej 

produkt
głęboko 

mrożony

-27%

799
1099

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

JACOBS
Krönung
Opak. 250 g
(100 g = 3,80)
kawa mielona; średnio palona, 
o intensywnym smaku

-12%

949
1089

-21%

2599
3299

MORENO
Caffè Espresso
Opak. 1 kg
kawa palona, ziarnista; 100% ziaren kawy 
arabika poddanych powolnemu procesowi 
palenia na sposób włoski

FRANK&OLI
Ciastka jaglane 
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
do wyboru: chia i orzech 
lub z siemieniem lnianym; 
wegańskie, bezglutenowe

-25%

299
399

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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STORCK
Werther’s Original
Opak. 70/75/80 g
(100 g = 4,99/4,65/4,36)
cukierki karmelowe z nadzieniem; do wyboru różne smaki

TYLKO TERAZ

349

FERRERO
Giotto
Opak. 154 g
(100 g = 11,03)
wafelek z orzechowo-mlecznym nadzieniem

TYLKO TERAZ

1699

ROSHEN
Galaretki w cukrze 
Opak. 1 kg
mieszanka galaretek obsypanych drobnym cukrem; o smaku gruszki, 
cytryny, jabłka, pomarańczy, truskawki i maliny

TYLKO TERAZ

1299

-20%

639
799

MOSER ROTH
Délice
Opak. 140 g
(100 g = 5,71)
praliny czekoladowe 
o smaku czekolady 
mlecznej, gorzkiej 
lub pomarańczowej

-20%

799
999

CHÂTEAUCHÂTEAU
Czekolada 
z dodatkami
Opak. 200 g
(100 g = 3,20)
do wyboru: biała z orzechami 
laskowymi, mleczna 
z migdałami, miodem i solą, 
z nadzieniem karmelowym 
lub ze słonymi precelkami 

SCHOLETTA
Czekoladki miętowe
Opak. 300 g
(1 kg = 26,63)
listki czekoladowe z nadzieniem miętowym 

-20%

799
999

MIESZKO
Zozole
Opak. 75 g
(100 g = 3,72)
żelki o smaku 
owocowym

TYLKO TERAZ

279

HARIBO
Żelki Fan Party 
Opak. 435 g
(1 kg = 22,97)
żelki o smaku owocowym

TYLKO TERAZ

999

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

NA EKSPOZYTORZE

Program Fairtrade Sourced Ingredient znacznie ułatwia 
drobnym producentom kakao dostęp do rynku. Dzięki temu 
mogą oni rozwijać się i poprawiać jakość życia swoich rodzin 
i lokalnych społeczności. Więcej na www.info.fairtrade.net/program

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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Oranżada 
Bolek i Lolek
Butelka 0,33 l
(1 l = 10,58) 
do wyboru: biała lub 
czerwona; w szklanej 
bezzwrotnej butelce

TYLKO TERAZ

349

HELLENA
Napój 
niegazowany 
owocowy
Butelka 
1,75 l
(1 l = 1,71)
do wyboru: 
jabłko-winogrono, 
jabłko-gruszka
lub truskawka-
-malina

TYLKO TERAZ

299
JURAJSKA
Oranżada
Butelka 
1,25 l
(1 l = 2,23)
do wyboru: 
czerwona 
lub niebieska

TYLKO TERAZ

279

HERBAPOL
Herbatka 
na zimno
Opak. 20 × 1,8 g
(1 szt. = 0,30)
do wyboru o smaku: mięta-
-mango, truskawka-rabarbar 
lub malina-granat

TYLKO TERAZ

599
PURE FRUIT
Smoothie
Butelka 250 ml
(100 ml = 1,08)
do wyboru 
różne rodzaje 

269

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

-21%

549
699

TYMBARK
Sok 
jabłkowy 
Butelka 1 l
100%, z witaminą C

-21%

299
379

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DO-21%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.10
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BBQ
Rumsztyk z fileta kaczki
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)
w marynacie chipotle

-40%

479
799

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

MEAT THE ALTERNATIVE
Wegeburger
Opak. 227 g
(100 = 3,52)
100% roślinny; wegański; sposób przygotowania taki sam jak prawdziwego mięsa; również na grilla

TYLKO TERAZ

799

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

TYLKO TERAZ

599

BBQ
Boczek 
w marynacie w marynacie 
Opak. 300 gOpak. 300 g
(1 kg = 15,97)
plastry; na grilla

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

NOWA 
MARKA

NOWA 
MARKA

-23%

999
1299

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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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

PRODUKT 
Z HISZPANIIZ HISZPANII

Chorizo 
Chistorra 
Navarra 
Opak. 130 g
(100 g = 3,07)
kiełbasa wieprzowa, 
podsuszana, krótko 
dojrzewająca; 100 g 
produktu wyprodukowano 
ze 111 g mięsa 
wieprzowego

TYLKO TERAZ

399

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

TYLKO TERAZ

899

-20%

399
499

SOKOŁÓW
Kaszanka 
grillowa
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
wieprzowa; 
z kaszą 
jęczmienną 
i gryczaną

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

NOWA
 MARKA

Kiełbaski 
wegetariańskie
Opak. 160 g
(100 g = 3,74)
w posypce paprykowej; 
z patyczkami do szaszłyków 
w opakowaniu 

TYLKO TERAZ

599

BBQ 
Hot dog bułka
Opak. 270 g
(1 kg = 22,19)
pszenna

TYLKO TERAZ

599 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.12
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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Apetina z bazylią i oregano
Opak. 430 g
(100 g = 3,00)
ser typu śródziemnomorskiego; w kostkach, 
w zalewie solankowej, z bazylią i oregano; 
masa netto po odsączeniu 200 g

TYLKO TERAZ

599

CUCINA
Mozzarella Wrap
Opak. 265 g
(100 g = 3,84)
ser mozzarella przygotowany w formie wrapa, 
który można przygotować z ulubionymi 
składnikami; masa netto po odsączeniu: 130 g

TYLKO TERAZ

499

Zawijaniec czosnkowy
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
wieprzowy, parzony

TYLKO TERAZ

799

Ser na grilla 
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
z mleka krowiego typu Halloumi

TYLKO TERAZ

699
BBQ
Marynowany ser na grilla
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
do wyboru: w marynacie paprykowej, 
ziołowej lub barbecue

TYLKO TERAZ

899

LURPAK
Masło czosnkowe
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
czosnek: 5,7%

-25%

299
399

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

NOWA
 MARKA

NOWA 
MARKA

NOWA 
MARKA

SKŁADNIKI
1 Cucina Mozzarella Wrap, 20 g serka twarogowego z ziołami, 70 g sera 
bałkańskiego, 20 g masła, 100 g pieczarek, 30 g szynki, 
sól, pieprz, płatki chili

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Rozłóż wrap na desce do krojenia 
i równomiernie rozsmaruj na nim 
serek twarogowy. Następnie 
rozłóż drobno pokrojony ser 
bałkański i szynkę. Pokrój 
pieczarki w plastry i podsmaż 
na maśle – jeszcze ciepłe 
rozłóż na wrapie. Dopraw solą, 
pieprzem i płatkami chili. Zawiń 
wrapa i pokrój na 1–2-centymetrowe 
plastry. Gotowe! 

Mozzarella Wrap 
z serem bałkańskim

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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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE

PRYMAT
Przyprawy grill
Opak. 20/25/30 g
(100 g = 6,45/5,16/4,30)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

129

CUCINA NOBILE
Oliwa z oliwek 
niefiltrowana
Butelka 750 ml
(1 l = 33,32)
włoska, z pierwszego 
tłoczenia

TYLKO TERAZ

2499
KOTLIŃSKI
Ogórki plastry
Słoik 500 g
(100 g = 2,04)
konserwowe; do wyboru: 
sweet, chili lub curry; 
masa netto po odsączeniu: 220 g

TYLKO TERAZ

449

NUTCHUP
Masło 
orzechowe
Opak. 435 g
(1 kg = 41,36)
płynny krem 
z orzeszków ziemnych

TYLKO TERAZ

1799

SKANDINAVIC’S
Sos duński
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
oryginalna duńska 
remulada

TYLKO TERAZ

499

DAWTONA
Musztarda
Opak. 900 g
(1 kg = 6,10)
łagodna

TYLKO TERAZ

549

KING’S CROWN
Kukurydza 
minikolby
Słoik 340 g
(100 g = 2,63)
masa netto po odsączeniu: 190 g

TYLKO TERAZ

499

BAKALLAND
Mix ziaren 
z orzeszkami pinii
Opak. 100 g
mieszanka łuskanych ziaren 
słonecznika oraz dyni 
z orzeszkami pinii

TYLKO TERAZ

399

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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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

DAWTONA
Musztarda
Opak. 900 g
(1 kg = 6,10)
łagodna

Pianki 
Marshmallows 
BBQ
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
pianki na ognisko i grilla

TYLKO TERAZ

599

DO-42%PŁACISZ
MNIEJ

NESTLÉ
Kaktus 
Shake mini
Opak. 6 × 55 ml
(1 l = 30,27)
w opakowaniu dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

999

SŁAWOJ
Wafle do lodów
Opak. 90 g
(100 g = 2,77)
20 sztuk w opakowaniu

TYLKO TERAZ

249

MILKA
Lody Caramel Crunch
Opak. 100 ml
z kawałkami słonych ciasteczek i kruchych 
ryżowych kuleczek 

TYLKO TERAZ

379

MUCCI
Sun Splash multipack
Opak. 6 × 60 ml
(1 l = 16,64)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

599

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

NESTLÉ
Kaktus Shake
Sztuka 90 ml
(100 ml = 2,21)
do wyboru: truskawkowy, 
cytrynowy, toffee

-42%

199
349

MUCCI
Polewa 
do lodów
Opak. 225 ml
(100 ml = 3,11)
do wyboru: czekoladowa, 
karmelowa lub cytrynowa

TYLKO TERAZ

699

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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NA EKSPOZYTORZE

Coca-Cola
Opak. 2 × 1 l
(1 l = 3,49)
napój gazowany z dodatkiem kofeiny

TYLKO TERAZ

698

KINLEY
Tonik 
Mandarin Zero
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
orzeźwiający napój o smaku 
toniku i mandarynki; idealny 
do sporządzania drinków

TYLKO TERAZ

299

OKF
Napój aloesowy 
Farmer’s
Butelka 1,5 l
(1 l = 5,33)
niegazowany; zawiera 
40% soku owocowego, 
soku aloesowego i cząstek 
aloesu; do wyboru: original 
lub mango

TYLKO TERAZ

799

KINGA PIENIŃSKA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)
niegazowana 

TYLKO TERAZ

119MONSTER
Napój 
energetyzujący 
Ultra Paradise
Puszka 0,5 l
(1 l = 7,98)
z tauryną i L-karnityną 

TYLKO TERAZ

399

SO!CZYSTE
Sok pomarańczowy
Butelka 1 l
100%, z brazylijskich 
pomarańczy

-20%

239
299

TYLKO W 2PAKU

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

BEZ CUKRU

BEZ CUKRU

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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NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

SMAKUJE Z PIWEM

GRILL i

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

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

TYLKO TERAZ

916

Piwo Łomża jasne* 
Puszka 8 × 0,5 l
(1 l = 3,98)
piwo jasne dolnej fermentacji
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

1592

Oryginalne 
czeskie 
kroužky 
Opak. 50 g
(100 g = 5,58)
do wyboru: cebula 
dymka, o smaku 
sera, paprykowe

TYLKO TERAZ

279

Piwo Połczyn Pils*
Puszka 4 × 0,5 l
(1 l = 5,00)
długo leżakowane typu pils
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,2% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

999
DO-25%PŁACISZ

MNIEJ

-25%

239
319

Piwo Carlsberg*
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,78)
lager dolnej fermentacji, o złocistej barwie, 
chmielowym zapachu i trwałej śnieżnobiałej pianie 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

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. 17
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-30%

589
849

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

199
Minionki 
chusteczki 
Opak. 15 szt.
(1 szt. = 0,13)
nawilżane

SCHAUMA
Szampon 
do włosów
Butelka 400 ml
(1 l = 14,73)
z formułą wzmacniającą 
włosy; do wyboru 
różne rodzaje

SATESSA
Chusteczki 
nawilżane
Opak. 150 szt.
(1 szt. = 0,04)
nie zawierają alkoholu; 
w praktycznym, zamykanym 
pudełku; do wyboru: sensitive 
lub z alantoiną

-25%

599
799

GARNIER
Farba 
do włosów 
Opak. 
nadaje intensywny kolor; 
formuła wzbogacona 
w masę perłową i olejek 
kwiatowy; do wyboru 
różne kolory 

-25%

899
1199

VENITA
Pianka 
koloryzująca 
do włosów 
Opak. 75 ml
(100 ml = 10,65)
pozwala łatwo 
i efektownie zmienić 
kolor włosów; do wyboru 
różne kolory 

TYLKO TERAZ

799

GLAMOUR 
Gumka/Klamra 
do włosów 
Sztuka 
do wyboru:
• gumka do włosów 

z kokardą
• klamra do włosów

TYLKO TERAZ

599

STARAZOLIN
Krople do oczu 
HydroBalance
Opak. 5 ml
(100 ml = 199,80)
długotrwałe nawilżenie dla 
suchych i zmęczonych oczu

TYLKO TERAZ

999

PRODUKTY MAREK GLAMOUR I VENITA DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORACH

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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NA EKSPOZYTORZE -21%

1099
1399

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

GARNIER
Dezodorant 
roll-on 
dla kobiet
Opak. 50 ml
(100 ml = 11,98)
antyperspirant w kulce; 
do wyboru różne rodzaje

-20%

599
749

GARNIER
Mleczko do ciała 
Opak. 400 ml
(1 l = 27,48)
do wyboru: nawilżające mleczko-
-krem 24 hydra, odżywcze mleczko 
do ciała, odżywczy balsam ujędrniający, 
regenerujące mleczko do ciała

COCCOLINO
Kapsułki 
do prania
Opak. 29 szt.
(1 szt. = 0,76)
radzą sobie nawet z ciężkimi plamami, jednocześnie pomagając 
zachować intensywny kolor ubrań; pomagają usuwać zmechacenia 
z ubrań; do wyboru: do tkanin kolorowych lub ciemnych

TYLKO TERAZ

2199

COCCOLINO
Żel do prania
Opak. 1,8 l
(1 l = 12,77)
usuwa nawet uporczywe 
plamy i zabrudzenia; 
dba o tkaniny i pomaga 
utrzymać pierwotny 
kształt ubrań 
i intensywność kolorów; 
do wyboru: do tkanin 
białych, czarnych 
lub kolorowych

TYLKO TERAZ

2299
PUTZMEISTER
Mleczko 
do szorowania 
Butelka 750 ml
(1 l = 5,32)
nie rysuje czyszczonej 
powierzchni; do wyboru 
dwa rodzaje

COCCOLINO
Płyn do płukania 
tkanin – koncentrat
Butelka 1,45 l
(1 l = 6,89)
linia perfumowana z wyjątkową 
technologią mikrokapsułek; 
wystarcza na ok. 58 prań; 
do wyboru różne zapachy

TYLKO TERAZ

999

TANDIL
Mydło 
odplamiające 
galasowe
Butelka 1 l
usuwa nawet głębokie 
plamy i zabrudzenia; 
nie zawiera wybielaczy; 
nadaje się do prania 
wszystkich rodzajów tkanin; 
dostosowany również 
do prania w pralce

-21%

549
699

SIDOLUX
Płyn 
uniwersalny
Butelka 1 l
zmiękcza wodę i powoduje 
szybsze oraz skuteczniejsze 
usuwanie zabrudzeń; 
pozostawia długotrwały, 
przyjemny zapach; 
do wyboru: o zapachu trawy 
cytrynowej lub kwiatu 
japońskiej wiśni

-20%

479
599 399

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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DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

NA EKSPOZYTORZE

STREFA PUPILA

FINISH
Tabletki 
do zmywarki 
All in One
Opak. 39 szt.
(1 szt. = 0,51)
skutecznie czyszczą naczynia 
i usuwają trudne zabrudzenia

Ręcznik kuchenny
Rolka
2-warstwowy; do wyboru różne nadruki

TYLKO TERAZ

649

-28%

1999
2799

FOLIA
Worki 
na śmieci 120 l
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,50)
z praktyczną taśmą ściągającą; 
dwuwarstwowe

CLINAIR
Zawieszka 
zapachowa
Opak. 2 × 48 g
(100 g = 4,16)
do wyboru różne zapachy

-25%

399
539

ACTIV ENERGY
Baterie alkaiczne 
AA/AAA 
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 1,00)
napięcie 1,5 V; do wyboru: 
AA lub AAA 

-23%

999
1299

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

-25%

149
199

MR. FRESH
Odświeżacz powietrza 
minispray
Opak. 2 × 24/3 × 18 ml
(100 ml = 10,40/9,24)
do wyboru: zestaw z uchwytem 
2 × 24 ml lub zestaw wkładów 
zapasowych 3 × 18 ml; 
do wyboru różne zapachy

-28%

499
699

WWUFF 
Przekąski dla psa 
Opak. 175/195/250/275/300 g 
(100 g = 2,85/2,56/2,00/1 kg = 18,15/16,63)
do wyboru różne rodzaje

499

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.20
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DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

349
Polędwica 
z mintaja
Cena za 100 g
bez skóry; ryba dziko żyjąca; 
z czystych wód Oceanu Spokojnego

TYLKO TERAZ

1799
DZIKI TROP
Stek z szynki dzika w marynacie
Opak. 300 g
(1 kg = 59,97)
delikatne i kruche mięso w marynacie na grilla lub patelnię; z polskich lasów; 
wolne od antybiotyków; nie z hodowli

Bułka pszenna
Sztuka 65 g
(100 g = 0,75)
z chrupiącą skórką

-23%

049
064

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DZIKI TROP
Karkówka z dzika w marynacie 
Opak. 300 g
(1 kg = 59,97)
delikatne i kruche mięso w marynacie na grilla lub patelnię; z polskich lasów; 
wolne od antybiotyków; nie z hodowli

TYLKO TERAZ

1799

-40%

899
1499

Winogrona zielone 
bezpestkowe
Cena za kg
klasa I

Ogórki małosolne
Opak. 1 kg
(1 kg = 10,98)
masa netto po odsączeniu: 500 g

TYLKO TERAZ

549
Kiwi gold
Opak. 3 szt. 
(1 szt. = 2,00)
klasa I 

TYLKO TERAZ

599

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. 21
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TYLKO TERAZ

699
ROLESKI
Sos premium 
Makłowicz Menu
Słoik 480/500 g
(1 kg = 14,56/13,98)
do wyboru: spaghetti, 
słodko-kwaśny, meksykański

FJÖRDEN’S
Filety śledziowe 
w kremowych
sosach
Puszka 200 g
(100 g = 1,90)
do wyboru:
• w kremie curry-ananas
• płyta smakosza
• w kremie pieprzowym
• w kremie musztardowym 

Dijon
• z kremem pomidorowym 

mozzarella

-20%

379
479

BUTTELLA
Olej rzepakowy
Opak. 3 l
(1 l = 4,16)
wysoka zawartość tłuszczów 
nienasyconych

-16%

1249
1489

BISCOTTOBISCOTTO
Ciastka owsiane
Opak. 210 g
(100 g = 0,95)
z sezamem

-33%

199
299

TYLKO TERAZ

649
Spód do pizzy
Opak. 223 g
(100 g = 2,91)
z oliwą z oliwek, serem 
cheddar i mozzarella

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

*
* Szukaj produktów z niebieskim zna-

kiem MSC. Ryby i owoce morza z tym 
znakiem pochodzą ze zrównowa-
żonych połowów z certyfi katem MSC.

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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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1899
JACOBS
Crema
Słoik 200 g
(100 g = 9,50)
kawa rozpuszczalna

TYLKO TERAZ

299
LAJKONIK
Junior
Opak. 100/140 g
(100 g = 2,99/2,14)
do wyboru: 
• W Podróży – delikatne 

i kruche ciasteczka 
w sześciu kształtach 
o smaku waniliowym 

• Wesołe Literki – delikatne 
i kruche krakersy o obniżonej zawartości soli 
(w stosunku do standardowych krakersów)

TYLKO TERAZ

199
CECHINI MUSZYNA
Napój gazowany
Butelka 1,5 l
(1 l = 1,33)
na bazie naturalnej wody 
mineralnej; do wyboru: 
lemon lub mango

TRADER JOE’S
Mieszanka 
orzechów 
i rodzynek
Opak. 200 g
(100 g = 3,85)
zawiera rodzynki, migdały, orzechy brazylijskie, 
włoskie, laskowe i nerkowca 

-20%

769
969

BEZ DODATKU 
CUKRU

TYLKO TERAZ

2268
Piwo Harnaś*
Puszka 12 × 0,5 l
(1 l = 3,78)
piwo jasne typu lager 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj. 
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

349
CRUNCHIPS
Chipsy
Opak. 140 g
(100 g = 2,49)
do wyboru o smaku: 
paprykowym, 
serowym, mięsnym 
lub solone

ŁOWICZ
Syrop owocowy 
Butelka 400 ml
(1 l = 7,98)
do wyboru: cytryna-limonka 
lub pomarańcza; zawiera 
witaminy C i D

-20%

319
399

BISCOTTO
Crusper
Opak. 5 × 25 g
(100 g = 2,31)
wafelek orzechowo-mleczny; 
pakowane po 5 szt. 

-21%

289
369

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

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



� iałamy odpowiedzialnie
Pszczoły odgrywają ogromną rolę w rolnictwie 
oraz produkcji żywności. Odpowiadają za zapylanie 
roślin, które stanowią ponad 1/3 naszej 
codziennej diety. Niestety poprzez zmiany
klimatu, toksyczne pestycydy oraz brak 
naturalnego pokarmu grozi im wyginięcie. 
Pomóż chronić pszczoły, wybierając kwiaty dostarczające im 
pożywienie. KUP LAWENDĘ I NAKARM PSZCZOŁĘ!

GARDENLINE
Storczyk 
2-pędowy
Sztuka 
wysokość rośliny: 
40–70 cm, w doniczce 
o średnicy 12 cm; 
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

2699

GARDENLINE
Kaktusy/
Sukulenty
Sztuka 
w doniczce o średnicy 
12 cm; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1299

GARDENLINE
Lawenda
Opak. 3 szt.
3 sadzonki; wysokość rośliny: ok. 20 cm; 
średnica doniczki: ok. 10 cm

TYLKO TERAZ

1499

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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wymiary: 135 × 200 cmwymiary: 160 × 200 cm

NOVITESSE
Poduszka z lamówką
Sztuka/Opak. 2 szt. 
poszewka: 100% bawełna, 
wypełnienie: 100% poliester LucoSoft® 
(z pałeczkami poliuretanowymi); 
lekka, niezbijająca się; z zamkiem 
błyskawicznym; wymiary: 
2 × 40 × 80 cm lub 1 × 70 × 80 cm

3999

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

NOVITESSE
Kołdra puchowa 
letnia
Sztuka 
100% bawełna, wypełnienie: 
90% puch i 10% pierze kacze; 
kasetony uniemożliwiają 
przesuwanie się wypełnienia

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
  SXX 22732 MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

2.

2.

1.

149
1.

129
1.

LIVING ART 
Wazony szklane
Zestaw 3 szt. 
z metalowymi pokrywkami; 
wysokość: 25, 20 oraz 15 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3999

HOME CREATION
Obrus z fotonadrukiem
Sztuka 
100% poliester; do wewnątrz i na zewnątrz; 
wymiary: 130 × 160 cm lub o średnicy 160 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1999

LIVING ART
Stołowa lampa 
solarna
Sztuka
dekoracyjna lampa zasilana energią 
słoneczną, metalowy korpus 
z ażurowymi wzorami pozwala 
tworzyć interesującą grę światła 
i cienia, wysokość około 18 cm

1999

  16.0.97120 HOHENSTEIN HTTI  16.0.97120 HOHENSTEIN HTTI  

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
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UP2FASHION
Spodnie 
damskie Capri
Para 
98% bawełna, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 38–46

3499

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

WALKX
Wkładki do butów frotte
Opak. 2 pary 
bawełniane; warstwa środkowa: miękki lateks 
z węglem aktywnym, warstwa spodnia: pianka 
lateksowa; ułatwiają wentylację stóp; pochłaniają 
wilgoć
Rozmiary: 36/37–44/45

699

2PAK

WYGODNIE
i stylowo

1.

1.

WALKX
Tenisówki damskie wsuwane
Para 
miękki tekstylny materiał wierzchni; wyściółka 
z miękkiego materiału tekstylnego; wkładka z funkcją 
pamięci kształtu stopy wykonana z pianki typu EVA 
pokryta materiałem tekstylnym; podeszwa z TPR; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–41
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2199
2.

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.26
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QUEENTEX
Podkoszulek 
damski
Sztuka 
92% bawełna czesana, 
8% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2299

  ZH020 134056 TESTEX  ZH020 134056 TESTEX  

QUEENTEX
Majtki/
Bokserki 
damskie
Para 
92% bawełna czesana, 
8% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XL

1799

  ZH020 134056 TESTEX  ZH020 134056 TESTEX  

3.
4.

4.

3.

UP2FASHION
Spódnica damska
Sztuka
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

5. 5.

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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STRAIGHT UP
Bermudy męskie
Para 
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–54

3999

  11-31363 Shirley  11-31363 Shirley  

STRAIGHT UP
Koszulka polo 
męska 
Sztuka 
100% bawełna; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

3PAK

100% 
BAWEŁNA

2999

Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

ENRICO MORI
Piżama męska na lato 
z bawełną BIO
Komplet 
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XXL

HIT

2999

PIERRE CARDIN 
Bokserki
Para
95% bawełna, 5% elastan 
lub 57% bawełna, 38% poliester, 
5% elastan; dobrze przylegające do ciała, 
z szeroką gumą w pasie; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

1499

PIERRE CARDIN 
Skarpetki
Opak. 3 pary
72% bawełna, 26% poliester, 
2% elastan; idealne do garnituru; 
do wyboru różne zestawy 
Rozmiary: 39/42–43/46 

1299

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 23.06



NA PLAŻY
fajnie j� t!

POCOPIANO
Szorty chłopięce 
jeansowe
Para
63% bawełna, 35% poliester, 
2% elastan; pas z gumką 
i sznurkiem; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499

POCOPIANO
Koszulka chłopięca plażowa 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 90% bawełna BIO, 10% wiskoza; 
bez rękawów; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999

POCOPIANO
Top dziewczęcy 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 80% bawełna BIO, 
15% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1999
POCOPIANO
Ogrodniczki/
Spódniczka 
jeansowa 
dziewczęca
Para/Sztuka 
100% bawełna lub 
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 110/116–134/140

2999

POCOPIANO
Szorty dziewczęce
Para 
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™) 
lub 100% lyocell (Tencel™); z elastycznym 
pasem; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1599

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTT  03.0.8890 HOHENSTEIN HTT  

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

Made with minimum of 80% 
Organically Grown Cotton 
Certifi ed by CU 812624

2PAK

2PAK

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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2999 RAVENSBURGER
Moje pierwsze puzzle
Opak.
12 wytrzymałych plastikowych dużych elementów; 
dla dzieci od 2. roku życia; możliwość mycia pod bieżącą 
wodą; do wyboru różne rodzaje

2899
MATTEL
UNO gra karciana
Zestaw
klasyczna gra w dopasowywanie kolorów i cyfr; 
w zestawie 112 kart; do wyboru różne rodzaje

1799 ACTIVE TOUCH
Okulary do pływania 
dla dorosłych i dzieci
Para
100% ochrona UV; z systemem Anti-Fog; regulowany 
pasek silikonowy; do wyboru różne rodzaje

ROZRYWKA
na lato!

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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Plakaty do kolorowania
Zestaw
do kolorowania kredkami; pisakami lub farbkami; 
16 plakatów; do wyboru różne rodzaje

999

LIGHTZONE
Pochodnia 
solarna 
Sztuka
dyskretne i nowoczesne 
oświetlenie dekoracyjne 
do ogrodu; sprawdzi się jako 
dekoracja rabat, kwietników, 
ale również jako oświetlenie 
konturowe ścieżek; korpus ze 
stali nierdzewnej z kloszami 
o wysokiej przezroczystości; 
kolor światła: bursztynowy; 
czas świecenia: do 8 godzin; 
czas ładowania: 6–8 godzin; 
odporne na deszcz i warunki 
atmosferyczne (IP44); 
do wyboru różne rodzaje

3499

Z BLUETOOTH

PODŚWIETLENIE 
LED

ODPORNE 
NA ZACHLAPANIA

FOREVER
Głośnik Bump Air BS 700Głośnik Bump Air BS 700
Zestaw
moc: 5 W; czas ładowania: 4 godz.; wbudowane podświetlenie LED; 
wejście na kartę SD; obudowa odporna na zachlapania; w zestawie 
kabel micro USB; kabel audio 3.5 mm

HIT

8999

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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2199
ROYAL LIFE
Kosmetyczka podróżna
Sztuka 
damska i męska; z praktycznymi 
przegródkami; do wyboru różne rodzaje

1999
HOME CREATION
Waga bagażowa
Sztuka 
do bagażu o wadze maks. 
50 kg; z wyświetlaczem 
LCD; wskaźnik przeciążenia; 
automatyczne zerowanie 
i wyłączanie; w zestawie 
baterie; do wyboru różne 
rodzaje

9999 VILEDA
Suszarka 
na pranie King
Sztuka
powierzchnia do suszenia 
ubrań: 20 m; wymiary 
po rozłożeniu: 174 × 57 × 91 cm

MAKS. 50 KG

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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VILEDA
Zestaw do podłóg 
Ultramax
Zestaw
w zestawie: mop płaski 
z teleskopowym drążkiem oraz 
wiaderko o pojemności 10 l

2299
VILEDA
Wkład do mopa 
Ultramax
Sztuka
posiada mikroaktywne włókna; 
wymiary: 35 × 14 cm

1999
FERREX
Zestaw tarcz 125 mm
Opak.
4 różne zestawy ściernic o średnicy 
125 mm; do stali, aluminium lub drewna; 
zgodne z EN 12413, testowane przez MPA; 
do wyboru:
• diamentowe tarcze do cięcia 1,2 mm 

(4 szt.)
• listkowe tarcze do szlifowania; 

uziarnienie 40, 80, 120 (4 szt.)
• ściernice do cięcia i szlifowania 

zgrubnego 3,2 mm (11 szt.)
• tarcze do cięcia blachy 1,2 mm (11 szt.)

Panel dekoracyjny
Sztuka 
100% poliester; usztywniany; żakardowy; do zawieszenia na żabkach bez marszczenia; 
wymiary: 60 × 140/75 × 140/60 × 160/75 × 160 cm; do wyboru różne rodzaje

MOŻLIWOŚĆ 
SKOMPLETOWANIA 

ZESTAWU

  IW002011999
wymiary: 60 × 140/75 × 140 cm

2299
wymiary: 60 × 160/75 × 160 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. 33
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8499
1.

1.

2.

2.



3999 UP2FASHION
Moda XXL 
Rybaczki 
damskie 
jeansowe
Para 
79% bawełna BIO, 
19% poliester, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–52

3499 UP2FASHION
Szorty/
Bermudy 
damskie
Para
98% bawełna, 
2% elastan; 
do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: 38–46

1599
4999

Czapka 
dziecięca
Sztuka
100% bawełna; 
tkanina z nadrukiem: 
100% poliester; 
z postaciami z bajek; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiar: uniwersalny

2999 UP2FASHION
Moda XXL 
Koszulka polo 
damska 
z bawełną BIO
Sztuka 
98% bawełna BIO, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–52
Nie wszystkie modele 
dostępne są 
w każdym rozmiarze

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  2020OK1708 AITEX  2020OK1708 AITEX  

  42532 OeTI

1.

2.

1.

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically 
Grown Cotton 

Certifi ed by Ecocert 
Greenlife 151742

Made with 79% 
Organically 

Grown Cotton
Certifi ed by CU1000197

WALKX
Buty sportowe damskie/męskie
Para
tekstylny materiał wierzchni, podeszwa z TPR; z praktycznym sznurowaniem lub z systemem szybkiego sznurowania; 
elastyczna podeszwa zapewnia swobodę ruchów i najwyższy komfort noszenia; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary damskie: 37–40
Rozmiary męskie: 42–45

2.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.34
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1699

Szorty/
Strój kąpielowy 
dziecięcy
Para/Komplet/Sztuka
81% poliester, 
19% elastan (Lycra®) 
lub 100% poliester; 
do wyboru: strój kąpielowy, 
bikini dziewczęce 
lub szorty chłopięce
Rozmiary: 122–146
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2599 Sukienka dziewczęca 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO lub 95% bawełna 
BIO, 5% wiskoza; do wyboru dwa 
zestawy
Rozmiary: 98/104–122/128

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

  57537 OeTI

2PAK

1499
Szorty/Strój 
kąpielowy dziecięcy
Para/Sztuka
81% poliester, 19% elastan (Lycra®) lub 
100% poliester; do wyboru: strój kąpielowy 
dziewczęcy lub kąpielówki chłopięce
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  60111 OeTI

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with
Organically Grown Cotton 

Certifi ed by CU 849214

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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NIE PRZEGAP OKAZJI

ROYAL LIFE
Torby termoizolacyjne
Zestaw 
dwie obszerne komory termiczne, wewnętrzna 
warstwa izolacyjna, wygodne uchwyty do noszenia; 
do wyboru różne zestawy

2699

UP2FASHION
Bluzka damska 
z wiskozy
Sztuka 
100% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™); 
fason swobodnie leżący 
na sylwetce; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2499

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

OD SOBOTY 26.06OD CZWARTKU 24.06

OD PONIEDZIAŁKU 21.06 OD ŚRODY 23.06

COCCOLINO
Kapsułki do prania
Opak. 29 szt.
(1 szt. = 0,76)
radzą sobie nawet z ciężkimi plamami, jednocześnie 
pomagając zachować intensywny kolor ubrań; 
pomagają usuwać zmechacenia z ubrań; do wyboru: 
do tkanin kolorowych lub ciemnych

TYLKO TERAZ

2199

TYLKO TERAZ

2268

Piwo Harnaś*
Puszka 12 × 0,5 l
(1 l = 3,78)
piwo jasne typu lager 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 6% obj. 
*  dostępne w wybranych sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

25/2021 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



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

