
JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 1–3.07

Raz ALDI, zawsze ALDI

-32%

499
739

Coca-Cola
Butelka 2 l 
(1 l = 2,50)

ALE!
CENA

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
z łopatki
Opak. 500 g 
(1 kg = 9,98)

-47%

499
949

ŚWIEŻEJESZ
Cebula żółta 
Opak. 2 kg 
(1 kg = 1,75)

-41%

349
599

produkt
chłodzony

MLEKOVITA
Masło Polskie 
Ekstra
Opak. 200 g  
(100 g = 2,00)
zawartość tłuszczu: 82%

-33%

399
599

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



DO-47%PŁACISZ
MNIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone
z łopatki
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
wieprzowe

produkt
chłodzony

Kajzerka 
wieloziarnista
Sztuka 60 g
(100 g = 0,48)
pszenno-żytnia, z dodatkiem siemienia lnianego, sezamu, 
łamanego ziarna soi i pszenicy oraz nasion słonecznika

Makrela, tusza
Cena za 100 g
świeża

TYLKO TERAZ

199

Grzyby 
shimeji mix
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)

TYLKO TERAZ

499

Melon 
Piel de Sapo
Cena za kg

TYLKO TERAZ

499

-25%

029
039

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MLEKOVITA
Masło Polskie 
Ekstra
Opak. 200 g 
(100 g = 2,00)
zawartość tłuszczu: 82%

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Cebula żółta 
Opak. 2 kg
(1 kg = 1,75)

-41%

349
599

-47%

499
949

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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Brzuszki z łososia
Opak. 300 g 
(1 kg = 26,63)
naturalne; wędzone na gorąco

TYLKO TERAZ

799

ŁOSOŚ USTKA
Sałatka pikantna 
z makrelą
Opak. 135 g 
(100 g = 1,33)
z dodatkiem łososia

TYLKO TERAZ

179

MAKARONY POLSKIE
Makaron z jaj 
przepiórczych 
Opak. 250 g
(100 g = 1,08)
12-jajeczny 

TYLKO TERAZ

269

DOBRE PLONYDOBRE PLONY
Kasza gryczana
Opak. 4 × 100 g 
(1 kg = 6,23)
prażona 

KRAKUS
Szynka premium
Puszka 300 g 
(1 kg = 19,97)
mięso wieprzowe: 83% 

-22%

599
769

WĘDLINIARNIA CLASSIC
Mielonka tyrolska
Opak. 270 g 
(1 kg = 14,78)
wieprzowa; w plastrach

-20%

399
499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

249
349

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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BEZ 
CUKRU 

Brzuszki z łososia
Opak. 300 g 
(1 kg = 26,63)
naturalne; wędzone na gorąco

LIPTON
Zestaw herbat ze szklanką
Opak. 2 × 50 × 1,5/2 g 
(1 szt. = 0,20)
w zestawie: herbata Gold Tea i English Breakfast

TYLKO TERAZ

1999

BRAMBURKY
Oryginalne 
czeskie chipsy
Opak. 100 g 
do wyboru: solone, bekonowe, 
musztardowe, czosnkowe

TYLKO TERAZ

269

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

SWEET VALLEY
Ananas
w kawałkach
Puszka 560 g 
(1 kg = 11,74)
lekko słodzony; 
masa netto 
po odsączeniu: 340 g

-20%

399
499

BORAMEX
One Snack
Opak. 20 g 
(100 g = 4,95)
chrupka 
kukurydziana; 
do wyboru: 
o smaku 
fromage 
lub solona 

TYLKO TERAZ

099
CHÂTEAU
Wafelek 
Jumbo
Opak. 150 g 
(100 g = 3,19)
do wyboru: 
orzechowo-nugatowy, 
orzechowy 
lub kokosowy

-20%

479
599

CHÂTEAU
Paluszki 
czekoladowe
Opak. 150 g 
(100 g = 2,66)
o smaku 
pomarańczowo-
-cytrynowym

-20%

399
499

Napój Club Mate
Butelka 0,5 l 
(1 l = 15,98)
gazowany naturalny napój 
energetyczny, z kofeiną 
i z ekstraktem herbaty yerba mate; 
do wyboru: classic lub granat 

TYLKO TERAZ

799
HELLENA
Oranżada 
zero cukru
Butelka 
1,25 l
(1 l = 2,39)

TYLKO TERAZ

299

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 4



Piwo bezalkoholowe 
Lech Free limonka*
Butelka 0,33 l 
(1 l = 7,24)
bezalkoholowe piwo 
o wyjątkowo 
orzeźwiającym, 
owocowym smaku; 
nie zawiera sztucznych 
barwników 
i konserwantów
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 0% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

-20%

239
299

TRADER JOE’S
Orzechy 
nerkowca
Opak. 200 g 
(100 g = 4,50)
prażone

-29%

899
1269

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

TRADER JOE’S
Orzechy laskowe
Opak. 150 g 
(100 g = 3,99)
łuskane

-33%

599
899

GARDENLINE
Zielona żywa oaza
Sztuka 
w ozdobnej doniczce o średnicy ok. 14 cm, wysokość rośliny: 
ok. 15–40 cm zależnie od rodzaju; do wyboru różne rodzaje

1999
GARDENLINE
Goździk Pink Kisses
Sztuka 
w doniczce o średnicy 12 cm, 
wysokość rośliny: ok. 25 cm

999 GARDENLINE
Rośliny doniczkowe 
wiszące
Sztuka
w ozdobnej doniczce o średnicy 
ok. 13 cm, wysokość: 13–30 cm 
w zależności od rodzaju; do wyboru 
różne rodzaje roślin i kolory doniczek

2499

-32%

499
739

Coca-Cola
Butelka 2 l
(1 l = 2,50)

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.5
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

