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MARKI WŁASNE ALDI - GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI I JAKOŚCI

SPRAWDŹDzień Kobiet

 
Brokuł
Sztuka

-50% 

299
599

-46% 

799
1499

produkt
chłodzony

MIĘSNE SPECJAŁY
Łopatka 
wieprzowa
Cena za kg

 
Banany
Cena za kg

-40% 

299
499

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

JUŻ OD CZWARTKU



DO-57%OWOCE 
I WARZYWA

-57%

299
699

Pomidory 
rzymskie
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98)
klasa I

-53%

069
149

Limonka
Sztuka
klasa I

-33%

399
599

Awokado Hass
Sztuka

2 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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ŚWIEŻE Z GRUNTU i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-40%

299
499 Banany

Cena za kg

Codzienne skrupulatne testy jakości i degustacje wykazały, że palmę pierwszeństwa 
na naszych owocowych wyspach dzierży świeżość! Soczyste, dojrzałe, jędrne – 

tylko takie owoce wybieramy! Dziś szczególnie kusiły nas banany! Jest wiele powodów, 
żeby wpaść po owoce i warzywa do ALDI!

3Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 1–6.03



PIERŚ Z INDYKA Z BROKUŁAMI
SKŁADNIKI:
• fi let z piersi indyka 

Mięsne Specjały
• brokuł
• ząbek czosnku
• łyżeczka musztardy

• łyżeczka miodu 
• 1 łyżka oleju
• płatki chili
• 1 łyżka soku z cytryny
• 2 łyżki oliwy z oliwek

PRZEPIS:
Przeciśnij czosnek przez praskę i wymieszaj w miseczce 
z musztardą, miodem, oliwą i płatkami chili. Dopraw marynatę 
solą i pieprzem. Oczyszczoną pierś z indyka natrzyj marynatą 
i smaż na rozgrzanej patelni, najlepiej grillowej. 

Brokuł podziel na mniejsze różyczki i gotuj w osolonej, wrzącej 
wodzie przez 3–4 minuty. Warzywo powinno pozostać jędrne. 

W tym czasie wymieszaj składniki prostego sosu winegret: 
sok z cytryny, oliwę z oliwek oraz szczyptę soli i pieprzu. 
Odcedzone i przestudzone brokuły polej sosem. Usmażoną pierś 
indyka pokrój w plasterki. Podawaj z brokułami i innymi 
ulubionymi warzywami.

PIERŚ Z INDYKA Z BROKUŁAMIPIERŚ Z INDYKA Z BROKUŁAMIPIERŚ Z INDYKA Z BROKUŁAMI
SKŁADNIKI:
PIERŚ Z INDYKA Z BROKUŁAMI

indyka pokrój w plasterki. Podawaj z brokułami i innymi 
ulubionymi warzywami.

-37%

499
799

Kalafior
Sztuka

-50%

299
599

Brokuł
SztukaSztuka

PIERŚ Z INDYKA Z BROKUŁAMI
SKŁADNIKI:
• fi let z piersi indyka 

Mięsne Specjały
• brokuł
• ząbek czosnku
• łyżeczka musztardy

PRZEPIS:
Przeciśnij czosnek przez praskę i wymieszaj w miseczce 
z musztardą, miodem, oliwą i płatkami chili. Dopraw marynatę 
solą i pieprzem. Oczyszczoną pierś z indyka natrzyj marynatą 
i smaż na rozgrzanej patelni, najlepiej grillowej. 

Brokuł podziel na mniejsze różyczki i gotuj w osolonej, wrzącej 
wodzie przez 3–4 minuty. Warzywo powinno pozostać jędrne. 

W tym czasie wymieszaj składniki prostego sosu winegret: 
sok z cytryny, oliwę z oliwek oraz szczyptę soli i pieprzu. 
Odcedzone i przestudzone brokuły polej sosem. Usmażoną pierś 
indyka pokrój w plasterki. Podawaj z brokułami i innymi 
ulubionymi warzywami.

produkt
chłodzony

-33%

099
149

Zielenina mix
Pęczek

DO-50%WARZYWA

4 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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TYLKO TERAZ

699
MORLINY
Paski z fileta 
z kurczaka
Opak. 400 g 
(1 kg = 17,48)
do sporządzenia szybkiego dania

TYLKO TERAZ

1649
Filet z kaczki 
w przyprawach
Opak. 600 g
(1 kg = 27,48)
produkt z najszlachetniejszego 
elementu z kaczki – filety 
ze skórą, z przyprawą; 
gotowy do pieczenia – podany 
w foremce aluminiowej i folii 
do pieczenia

-21%

259
329

MIĘSNE SPECJAŁY
Żołądki z kurczaka
Opak. 450 g 
(1 kg = 5,76)
świeże

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

Kurczak 
kukurydziany
Cena za kg 
świeży; klasa A

HIT

899

MIĘSNE SPECJAŁY
Filet z piersi indyka
Cena za kg
świeży; klasa A

-25%

1490
1999

IDEALNY 
DO PRZEPISU

ZE STR. 4

5Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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DO-30%WĘDLINY

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

-30%

299
429

WĘDLINIARNIA WĘDLINIARNIA 
PREMIUM 
Polędwica Polędwica 
sopocka
Opak. 100 gOpak. 100 g
w plastrach; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 105 g schabu 
wieprzowego

-30%

379
549

Kiełbasa myśliwska
Opak. 150 g 
(100 g = 2,53)
wieprzowa, parzona, wędzona, suszona; 
100 g produktu wyprodukowano ze 156 g 
mięsa wieprzowego z szynki

-25%

599
799

Kiełbasa 
śląska premium
Opak. 380 g 
(1 kg = 15,76)
mięso wieprzowe: 96%

TYLKO TERAZ

899
MEAT THE ALTERNATIVE 
Wege kawałki z kurczaka
Opak. 200 g 
(100 g = 4,50)
100% roślinne; świeże; wegańskie; sposób 
przygotowania taki sam jak prawdziwego mięsa

TYLKO TERAZ

799
MEAT THE ALTERNATIVE
Wege mielone
Opak. 200 g 
(100 g = 4,00)
100% roślinne; świeże; wegańskie; sposób 
przygotowania taki sam jak prawdziwego mięsa

6 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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TYLKO TERAZ

499
MORLINY 
Parówki 
Berlinki Machos
Opak. 250 g 
(100 g = 2,00)
wieprzowe; z dużymi kawałkami mięsa, 
z aromatycznymi przyprawami

TYLKO TERAZ

499
Szynka z beczki
Opak. 100 g
wieprzowa, wędzona, parzona; 100 g wyrobu 
wyprodukowano ze 116 g szynki wieprzowej

TYLKO TERAZ

349
Pasztetowa 
podwędzana
Opak. 200 g 
(100 g = 1,75)
wieprzowa, podrobowa; 
produkt regionalny

KRAKUS
Parówki 
z szynki
Opak. 200 g
(100 g = 1,85)
mięso wieprzowe 
z szynki: 90%

TYLKO TERAZ

1690
Szynka 
w przyprawach
Cena za kg
wieprzowa

TYLKO TERAZ

1790
Filet z kurczaka 
wędzony
Cena za kg
drobiowy; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 100 g 
mięsa z fileta z kurczaka

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

649
Mięso 
z indyka
Słoik 280 g 
(1 kg = 23,18)
bez substancji 
konserwujących

-26%

369
499

-24%

379
499

Kiełbasa 
krakowska
Opak. 100 g
do wyboru: drobiowa lub wieprzowa

DO-26%WĘDLINY

7Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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PORANNE CHRUPANIE i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-20%

189
239

Croissant 
z nadzieniem 
czekoladowo-
-orzechowym-orzechowym
Sztuka 78 g 
(100 g = 2,42)
z orzechami włoskimi

TYLKO TERAZ

349
Chleb razowy 
ze śliwką
Sztuka 480 g 
(1 kg = 7,27)
suszona śliwka: 11,6%

TYLKO TERAZ

059 Bułka żytnia 
Sztuka 58,5 g 
(100 g = 1,01)

TYLKO TERAZ

649

CONRADL
Ciasto z wiśniami/
jabłkami 
Sztuka 290 g
(1 kg = 22,38)
ciasto biszkoptowo-tłuszczowe; 
posypane kruszonką

-31%

199
289

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

TYLKO TERAZ

799
Ciastko 
w kształcie serca 
Opak. 225 g
(100 g = 3,55)
do wyboru: cytrynowe 
lub czekoladowe

DO-31%PIECZYWO

8 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

549
KING’S CROWN
Wężymord 
czarny korzeń
Opak. 530 g 
(1 kg = 17,16)
obrany, kawałki w zalewie; 
masa netto po odsączeniu: 320 g

TYLKO TERAZ

569
Leczo
Słoik 700 g 
(1 kg = 8,13)
do wyboru: 
paprykowe 
lub pieczarkowe

TYLKO TERAZ

599
GRANDESSA
Syrop z buraków 
cukrowych
Słoik 450 g 
(1 kg = 13,31)
wyprodukowany ze świeżo zebranych buraków 
cukrowych; naturalny, bez glutenu i laktozy

-25%

299
399

Kluski 4-jajeczne
Opak. 500 g 
(1 kg = 5,98)
oryginalne niemieckie Eierspaetzle; 
produkowane ze świeżych jaj 
kurzych z chowu ściółkowego; 
z mąki z pszenicy durum

TYLKO TERAZ

449
Młoda marchewka
Opak. 450 g 
(1 kg = 9,98)
cała

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

799
Danie gotowe 
z kurczakiem
Opak. 300 g 
(1 kg = 26,63)
do wyboru: w sosie myśliwskim z kaszą bulgur i warzywami, w sosie 
śródziemnomorskim z kaszą bulgur i warzywami lub w sosie słodko-kwaśnym 
z ryżem; danie z naturalnych składników, wygodne w przygotowaniu -28%

179
249

DOBRE PLONY
Ryż 
parboiled
Opak. 4 × 100 g 
(1 kg = 4,48)
długoziarnisty; w torebkach

-26%

549
749

SWEET VALLEY 
Wiśnie drylowane
Słoik 680 g 
(1 kg = 15,69)
w lekkim syropie; doskonały 
dodatek do ciast i deserów; 
masa netto po odsączeniu: 350 g

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

9Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

699
INKA
Napój 
owsiany/
ryżowy
Karton 1 l
roślinna alternatywa mleka

TYLKO TERAZ

799
INKA
Napój 
migdałowy/
kokosowy
Karton 1 l
roślinna alternatywa mleka

-28%

099
139

SONTNER
Jogurt kremowy
Opak. 150 g 
(100 g = 0,66)
do wyboru różne rodzaje

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

199
PIĄTNICA
Serek 
homogenizowany 
Opak. 150 g
(100 g = 1,33)
do wyboru: waniliowy, truskawkowy, stracciatella

-25%

299
399

TRADER JOE’S
Słonecznik
Opak. 400 g 
(1 kg = 7,48)
łuskany

-24%

219
289

CONFIFRUCTA
Powidła 
węgierkowe
Słoik 280 g
(1 kg = 7,82)
100 g produktu wyprodukowano 
ze 185 g owoców

 bez substancji konserwujących

 bez substancji konserwujących

DOBRE do śniadania

DO-28%NABIAŁ
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MLEKO ŚWIEŻEJ DATY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

RYBY Z ALDI

TYLKO TERAZ

899
ALMARE
Smażone filety z makreli
Puszka 325 g 
(100 g = 4,50)
do wyboru: w pikantnej zalewie z cebulą lub z krążkami 
peperoni; masa netto po odsączeniu: 200 g

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

-21%

469
599

BALTA MARE
Łosoś, filet 
Cena za 100 g
świeży; ze skórą

-20%

799
999

ROOKHUS
Łosoś norweski 
w plastrach
Opak. 100 g
wędzony na zimno dymem z drzewa bukowego

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

SERENADA
Ser Radamer
Opak. 150 g
(100 g = 1,99)
ser typu szwajcarskiego; do wyboru klasyczny ser typu szwajcarskiego; do wyboru klasyczny 
(o mlecznym, lekko słodkim aromacie z orzechową nutą) (o mlecznym, lekko słodkim aromacie z orzechową nutą) 
ser typu szwajcarskiego; do wyboru klasyczny 
(o mlecznym, lekko słodkim aromacie z orzechową nutą) 
ser typu szwajcarskiego; do wyboru klasyczny ser typu szwajcarskiego; do wyboru klasyczny 
(o mlecznym, lekko słodkim aromacie z orzechową nutą) 
ser typu szwajcarskiego; do wyboru klasyczny 

lub wędzony (o delikatnym smaku z orzechową nutą)lub wędzony (o delikatnym smaku z orzechową nutą)
(o mlecznym, lekko słodkim aromacie z orzechową nutą) 
lub wędzony (o delikatnym smaku z orzechową nutą)
(o mlecznym, lekko słodkim aromacie z orzechową nutą) (o mlecznym, lekko słodkim aromacie z orzechową nutą) 
lub wędzony (o delikatnym smaku z orzechową nutą)
(o mlecznym, lekko słodkim aromacie z orzechową nutą) 

-31%

299
439

TYLKO TERAZ

199
MALUTA
Jogurt 
śmietankowy
Opak. 220 g 
(100 g = 0,90)
tylko trzy składniki; zawartość tłuszczu: 9%

-30%

699
999

HOFBURGER
Ser Ementaler
Opak. 400 g
(1 kg = 17,48)
typu szwajcarskiego; w kawałku

HOCHLAND
Almette
Opak. 150 g 
(100 g = 1,99)
puszysty serek twarogowy; 
do wyboru: śmietankowy, 
z ogórkiem, z ziołami 

-28%

299
419

DO-31%NABIAŁ

11Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

249
E. WEDEL
Czekotubka
Opak. 50 g 
(100 g = 4,98)
do wyboru: krem kakaowo-orzechowy, 
mleczny lub karmelowy

TYLKO TERAZ

599
HORTEX
Napój owocowy
Butelka 2 × 1,75 l 
(1 l = 1,71)
do wyboru: jabłko-rabarbar 
lub jabłko-mięta

TYLKO TERAZ

1899
Tort Psi Patrol
Opak. 530 g 
(1 kg = 35,83)
truskawkowo-
-śmietankowy

TYLKO TERAZ

999
KINDER
Czekolada
Opak. 200 g 
(100 g = 5,00)
z mlecznym nadzieniem

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

099
139

DAWTONA
Sok pomidorowy/
z buraków z jabłkiem
Butelka 330 ml 
(1 l = 3,00)
do wyboru: 
• pomidorowy
• pomidorowy pikantny
• wielowarzywny
• z buraków ćwikłowych (87%), jabłek (10%), selera naciowego, cytryn, imbiru, czosnku z buraków ćwikłowych (87%), jabłek (10%), selera naciowego, cytryn, imbiru, czosnku 

wielowarzywny
z buraków ćwikłowych (87%), jabłek (10%), selera naciowego, cytryn, imbiru, czosnku 
wielowarzywny

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO 
W 2PAKU

TYLKO TERAZ

499
Przecier owocowy 100%
Tubka 350 g 
(1 kg = 14,26)
100% przetarte owoce; bez dodatku cukru; 
idealne do smoothie, naleśników, deserów 
lub jako przekąska; do wyboru: brzoskwinia, 
mango, banan

12 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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449
OSTER PHANTASIE 
Jajeczka 
marcepanowe
Opak. 100 g 

899
OSTER PHANTASIE
Wiosenne migdały
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)

1499 HARIBO
Jajko 
wielkanocne
Opak. 600 g
(1 kg = 24,98)

649 OSTER PHANTASIE 
Jajo marcepanowe
Sztuka 175 g
(100 g = 3,71)

799
OSTER PHANTASIE 
Mieszanka 
wielkanocna
Opak. 250 g
(100 g = 3,20)

NA SAM WIDOK
jest słodko!

499 Galaretka Makarena
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)

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

13Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

499
HÄAGENDAZS 
Mini cup 
Macadamia
Opak. 95 ml 
(100 ml = 5,25)
z karmelizowanymi orzechami 
makadamia

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

-30%

349
499

ALGIDA 
Lody Magnum
Opak. 88/90/120 mlOpak. 88/90/120 ml
(100 ml = 3,97/3,88/2,91)
do wyboru różne rodzajedo wyboru różne rodzaje

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

599
799

PERFETTO
Delikatne 
mleczko
Opak. 380 g
(1 kg = 15,76)
do wyboru o smaku:
• waniliowym w czekoladzie
• czekoladowym w czekoladzie

TYLKO TERAZ

1299
JUTRZENKA
Krówka 
mleczna
Opak. 500 g 
(1 kg = 25,98)
o smaku piernikowym

TYLKO TERAZ

699
Mus 
malinowy
Słoik 200 g 
(100 g = 3,50)
przygotowywany 
na bazie polskiej 
domowej receptury

14 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Rozpi� zczaj

Dzień 
Kobi� 

SAMA SŁODYCZ i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

349
E. WEDEL
Czekolada mocno mleczna 
Opak. 90 g 
(100 g = 3,88)
z dodatkiem ryżu preparowanego 

TYLKO TERAZ

999
Czekolada Milka 
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)
do wyboru: z ciasteczkami Oreo 
lub z nadzieniem jogurtowym, 
płatkami kukurydzianymi i ryżowymi 

-20%

1199
1499

STORCK
Merci 
Opak. 250 g
(100 g = 4,80)
mieszanka czekoladek 
w różnych smakach

TYLKO TERAZ

999
ORION
Czekolada 
Studentská
Opak. 170 g
(100 g = 5,88)
do wyboru:
• mleczna ze słonym karmelem, prażonymi orzeszkami arachidowymi oraz rodzynkami 
• gorzka z orzeszkami arachidowymi, suszonymi śliwkami i nutą wanilii
• mleczna z orzeszkami arachidowymi, galaretką oraz morelami i malinami

-25%

599
799

MOSER ROTH
Czekolada 
z musem
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)
do wyboru: czekolada 
biała z mlecznym 
musem, gorzka 
z musem wiśniowym 
z chili, gorzka z musem 
pomarańczowym

15Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

999
Pralinki Knusper 
Schoklis 
Opak. 250 g
(100 g = 4,00)
praliny z płatkami kukurydzianymi 
i migdałami; do wyboru: z czekolady 
białej lub mlecznej

TYLKO TERAZ

999
HEIDI
Praliny 
Bouquet
Opak. 120 g
(100 g = 8,33)
do wyboru: z nadzieniem 
espresso, orzechowym 
lub z kandyzowaną wiśnią 

TYLKO TERAZ

1299
BEL D’OR
Belgijskie czekoladki
Opak. 100 g
mieszanka czekoladek w kształcie serc 

TYLKO TERAZ

1899
CHÂTEAU
Praliny Gute Geister 
Opak. 400 g
(1 kg = 47,48)
z kawałkami prażonych orzechów laskowych, 
z płynnym nadzieniem alkoholowym, w polewie 
z mlecznej czekolady

TYLKO TERAZ

1499
Raffaello
Opak. 230 g
(100 g = 6,52)
chrupiący wafelek z kokosem 
i całym migdałem w środku

Rozpi� zczaj

� ień 
Kobi� 
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DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

2999
SIEDLECKA MANUFAKTURA KAWY
Kawa mielona
Opak. 250 g 
(100 g = 12,00)
100% arabika; w zestawie z dripem oraz 3 filtrami

TYLKO TERAZ

1399
IRVING
Dla Ciebie
Opak. 5 × 2 + 
25 × 1,5 g 
(1 szt. = 0,47)
kolekcja herbat, w środku 
zestawu różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1599
TCHIBO
Black & White
Słoik 200 g 
(100 g = 8,00)
kawa rozpuszczalna 

-27%

649
899

LIPTON
Herbata czarna
Opak. 50 × 1,5 g 
(1 szt. = 0,13)
do wyboru: Gold lub Earl Grey

-25%

2999
3999

SEGAFREDO
Intermezzo
Opak. 1 kg
kawa ziarnista; mieszanka ziaren 
kawy arabika i robusta

TYLKO TERAZ

799
DECOMORRENO
Czekolada do picia
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
o obniżonej zawartości 
cukru; 43% kakao

17Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

999
Perełki serowe 
z ziołami
Opak. 125 g
(100 g = 7,99)
serek twarogowy z nadzieniem 
ziołowym w kształcie perełek

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1199
ONE DAY MORE
Musli
Opak. 400 g
(1 kg = 29,98)
do wyboru: Od Serca 
lub Pogodne

TYLKO TERAZ

2999
BE RAW!
Orzechowa Rozkosz
Opak. 4 × 20 + 4 × 40 + 
1 × 190 g 
(1 kg = 69,74)
zestaw składający się z 9 zdrowych 
produktów oraz vouchera z 14-dniowym 
dostępem do treningów na platformie 
BeActive.pl z Ewą Chodakowską; 
w zestawie:
• 4 ciastka z kremem orzechowym
• 2 batony proteinowe słony orzech
• 2 batony orzechowe
• 1 masło orzechowe z kokosem

TYLKO TERAZ

199
DAWTONA
Drugie Śniadanie 
mus jogurtowy 
Tubka 100 g 
połączenie musu owocowego 
z jogurtem; do wyboru: truskawka, 
malina, mango lub wanilia

TYLKO TERAZ

699
Szybkie danie 
bezglutenowe Yummity
Opak. 180/216 g
(100 g = 3,88/3,24)
pełnowartościowy posiłek z naturalnych składników; odpowiedni 
dla wegan i wegetarian; do wyboru: smak Tajlandii, smak Indii

TYLKO TERAZ

499
Pudding 
wegański Yummity
Opak. 120 g 
(100 g = 4,16)
wegańska przekąska na bazie kokosa; nie zawiera glutenu i laktozy, 
bez GMO; do wyboru: ryżowy z kokosem, ryżowy z kokosem i kakao

Rozpi� zczaj

Dzień 
Kobi� 
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

-23%

259
339

Sok wieloowocowo-warzywny
Butelka 330 ml 
(1 l = 7,85)
do wyboru:
• pomarańczowy
• jabłko-malina
• pomarańcza-marchew-mango

TYLKO TERAZ

599
Piwo 
Hoplala mix
Butelka 0,5 l
(1 l = 11,98)
piwo z Browaru Hoplala, 
głównie skierowane 
do kobiet; do wyboru: 
Perfekcyjna Pani Domu, 
Piękna Mądra Zdolna, 
Pszecudnej Urody, 
Pszekulturalna
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,3% obj.

TYLKO TERAZ

499
Piwo 
Earl Grey 
IPA Lemon 
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
piwo jasne, 
bezalkoholowe, 
pasteryzowane, 
niefiltrowane
kraj pochodzenia: Polska
alk. 0% obj.

-25%

239
319

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

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

199
OSHEE
Vitamin Water 
Beauty
Butelka 555 ml 
(1 l = 3,59)
o smaku lawendowym

TYLKO TERAZ

369
HORTEX
Smoothie Przetarte
Butelka 300 ml
(1 l = 12,30)
do wyboru: 
• ananas-kokos-chia
• burak-goji-amarantus
• mango-acerola-quinoa

TYLKO TERAZ

1999
HOLLINGER
BIO Syrop 
o smaku 
różanym
Butelka 500 ml 
(1 l = 39,98)
doskonały jako dodatek 
do herbaty, kawy, 
naleśników, lodów; 
produkt wegański

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ
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TE I INNE PRODUKTY MAREK PERFECTA, EVELINE, 
KILLYS I BEAUTY LOOK DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORACH

Dbaj

� ień 
Kobi� 

TYLKO TERAZ

1299
EVELINE
Lakier Hybrid Professional 
Opak. 5 ml
(100 ml = 259,80)
do wyboru: lakier w różnych kolorach, baza lub top

TYLKO TERAZ

1599

EVELINE
Podkład 
Satin Matt 
Opak. 30 ml
(100 ml = 53,30)
matująco-kryjący, 
wyrównuje koloryt 
skóry; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1299
KILLYS
Pędzel do rozświetlacza/pudru 
Sztuka
Japan Adventure; lekki i poręczny, z miękkim włosiem, 
pomaga w uzyskaniu idealnego makijażu 

TYLKO TERAZ

1499
PERFECTA
Serum do twarzy Endorfinium
Opak. 15 ml
(100 ml = 99,93)
na dzień; silnie nawilża, działa kojąco i łagodząco, 
poprawia elastyczność skóry 

TYLKO TERAZ

1099

PERFECTA
Balsam/
Mleczko do ciała 
Botanical Synergy 
Opak. 400 ml
(1 l = 27,48)
o wyjątkowej olejkowej formule; 
do wyboru: balsam nawilżający 
lub mleczko regenerujące 

TYLKO TERAZ

699

KILLYS
Gąbeczka 
do makijażu 
Sztuka
ułatwia aplikację 
kosmetyków; do wyboru 
różne rodzaje

20 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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STREFA PUPILA

-25%

299
399

ALNUTRA
Karma mokra dla psa
Puszka 400 g
(1 kg = 7,48)
wysokojakościowa; z kawałeczkami świeżego mięsa; 
do wyboru: z drobiu, z serca i wątróbki, z wołowiny

-20%

079
099

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

-20%

399
499

FOLIA
Worki na śmieci, 
120 l
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,40)
z praktyczną taśmą ściągającą; 
dwuwarstwowe

-25%

449
599

CLINAIR
Płyn do mycia 
WC
Butelka 1 l
skutecznie usuwa kamień 
i rdzę; zapewnia higieniczną 
czystość; do wyboru różne 
rodzaje

-25%

369
495

CLINAIR
Krążki 
barwiące
Opak. 4 × 50 g 
(100 g = 1,85)
czyszczą i zapobiegają 
odkładaniu się kamienia; 
pozostawiają po każdym 
spłukaniu delikatną 
pianę i zabarwioną wodę; 
do wyboru zapach morski 
lub leśny

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

1199
1599

CAR XTRAS
Zimowy płyn 
do spryskiwaczy
Kanister 5 l
(1 l = 2,40)
do szyb i reflektorów 
samochodowych; doskonale usuwa 
zabrudzenia i osad drogowy; 
formuła płynu stworzona w oparciu 
o technologię nano; do -22°C

21Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Zestaw 
sushi
Opak. 370 g
(1 kg = 48,62)
do wyboru 
dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

1799

Morszczuk 
wędzony
Cena za 100 g
tusza

TYLKO TERAZ

299

GOODVALLEY
Polędwiczka 
wieprzowa 
Cena za kg
pasza wolna od GMO, z chowu bez 
antybiotyków, zerowy ślad węglowy

TYLKO TERAZ

2990

TYLKO TERAZ

599 Maliny
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)

TYLKO TERAZ

299
Ziemniaki 
czerwone
Opak. 2 kg
(1 kg = 1,50)

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Łopatka 
wieprzowa
Cena za kg
bez kości; pakowana 
próżniowo

-46%

1499799
OPAKOWANIE 

NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU

Borówki amerykańskie
Opak. 125 g
(100 g = 3,19)

-38%

399
649

DO-46%PŁACISZ
MNIEJ
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Placki ziemniaczane
Opak. 240 g
(100 g = 1,25)
szybkie i łatwe w przygotowaniu; zawartość 
opakowania wystarcza na ok. 20 placków 

-25%

399299

KNORR
Puree ziemniaczane/Danie z makaronem w kubku 
Opak. 50/51/53/55/59/60 g
(100 g = 5,98/5,86/5,64/5,44/5,07/4,98)
do wyboru: boczek z cebulką, klopsiki z cebulką, serowe z brokułami i śmietaną, serowe, 
spaghetti bolognese lub śmietanowo-ziołowe

-25%

399299

KING’S CROWN
Ogórki konserwowe, 
plastry
Słoik 530 g
(1 kg = 10,31)
słodko-kwaśne; bez skórki; 
masa netto po odsączeniu: 290 g

-33%

449299

 bez dodatku aromatów

produkt
głęboko 

mrożony

ALL SEASONS
Warzywa 
na patelnię
Opak. 450 g
(1 kg = 5,53)
z koperkiem

-24%

329249

produkt
głęboko 

mrożony

ALL SEASONS
Szpinak 
w śmietanie
Opak. 450 g
(1 kg = 4,42)
siekany; łagodnie przyprawiony

-33%

199
299

WĘDLINIARNIA
Kabanosy
Opak. 120 g
(100 g = 3,08)
do wyboru: chili, drobiowo-
-wieprzowe, wieprzowe

TYLKO TERAZ

369

KING’S CROWN
Szparagi
Słoik 330 g
(100 g = 2,34)
białe, ręcznie obierane, 
w zalewie; masa netto 
po odsączeniu: 205 g

-26%

479
649

NA EKSPOZYTORZE

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ
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NA EKSPOZYTORZE

MÖVENPICK
Dżem
Słoik 250 g
(100 g = 3,20)
wyprodukowany według najlepszych szwajcarskich 
standardów; do wyboru: z czerwonych owoców, 
z wiśni i borówki amerykańskiej lub z mango i moreli

TYLKO TERAZ

799
MILSANI
Deser ryżowy
Opak. 200 g
(100 g = 0,60)
do wyboru różne 
rodzaje

-25%

159119

produkt
chłodzony

Ciastko 
serduszko
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 4,00) 
z nadzieniem z sera twarogowego, 
z dodatkiem czerwonej porzeczki

TYLKO TERAZ

799

produkt
chłodzony

Galaretki Opolanki
Cena za 100 g

TYLKO TERAZ

149
RITTER SPORT 
Czekoladki mini 
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
mieszanka czekoladek w różnych smakach

-18%

1099899
Pierniczki 
norymberskie
Opak. 200 g
(100 g = 2,10)
delikatne pierniki 
na opłatku; do wyboru: 
w czekoladzie lub 
lukrowane i w czekoladzie

-23%

549419

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

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

-26%

499369
HARIBO
Żelki
Opak. 200 g
(100 g = 1,85)
do wyboru różne rodzaje
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NA EKSPOZYTORZE

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

TYLKO TERAZ

189
PRZYSNACKI
Prażynki
Opak. 110/120 g
(100 g = 2,35/2,16)
do wyboru: solone lub bekonowe

-25%

349259

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

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

TYLKO TERAZ

299

GUT BIO
BIO Sok 
z czerwonych 
buraków
Karton 500 ml
(1 l = 5,18)
bezpośrednio tłoczony; 
z kontrolowanej produkcji 
ekologicznej; z dodatkiem 
soku cytrynowego

-25%

349259

GARDENLINE
Cebula jadalna 
do nasadzeń
Opak.
zestaw 10–30 cebulek; do wyboru: 
żółta, biała lub czerwona 

349
GARDEN FEELINGS
Wiosenny 
mix
Opak.
zestaw 10 sadzonek; 
do wyboru różne rodzaje

799
GARDENLINE
Kamelia
Sztuka
wysokość rośliny: ok. 60–80 cm; 
średnica doniczki: ok. 18 cm; 
do wyboru różne kolory

4999

Bułka 
wieloziarnista 
Sztuka 90 g
(100 g = 0,88)
posypana makiem i sezamem, 
z ziarnami słonecznika 
i płatkami owsianymi

-20%

099079

25Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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