
ŚWIĘTA Z JAJEM i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 22–28.03
MARKI WŁASNE ALDI - GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI I JAKOŚCI

HIT

899
Jaja z chowu 
na wolnym 
wybiegu
Opak. 20 szt. 
(1 szt. = 0,45)

D’ANTELLI 
Ser Mascarpone 
Opak. 250 g 
(100 g = 1,60)

-20%

399
499

-40%

299
499

produkt
chłodzony

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Parówki z szynki
Opak. 250 g 
(100 g = 1,20)

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

JUŻ OD CZWARTKU



DO-50%OWOCE 
I WARZYWA

Mandarynki 
w siatce 
Opak. 1 kg
klasa I 

-33%

399
599

Winogrona 
ciemne 
Cena za kg
klasa I 

-35%

899
1399

Kiwi 
Sztuka
klasa I 

-33%

079
119

ŚWIEŻEJESZ
Seler naciowySeler naciowy
Sztuka

-50%

249
499

NOWA MARKANOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZŚWIEŻEJESZ

Śliwki 
Cena za kg

-40%

599
999

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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PISANKI Z GALARETKĄ JARZYNOWĄ

SKŁADNIKI: PRZEPIS:

• 6 jajek 
• ugotowana lub usmażona 

pierś z kurczaka
• 2 łyżki groszku z puszki
• 2 łyżki kukurydzy z puszki 
• 1 ugotowana marchewka
• 1 łodyga selera naciowego
• 200 ml bulionu drobiowego 
• 1 łyżka stołowa żelatyny
• szpinak świeży do dekoracji
• sok z cytryny do podania

• Jajka dokładnie umyj, w każdym przy użyciu ostrego noża zrób na czubku dziurkę. Natnij 
skorupkę, powiększając otwór na szerokość 1–1,5 cm. Wylej białka i żółtka ze skorupek 
i wykorzystaj w innym daniu. Skorupki wypłucz gorącą wodą i wstaw do kieliszków na jajka.

• Ugotowaną marchewkę posiekaj w drobną kostkę (wielkości groszku). 
To samo zrób z piersią kurczaka. Seler naciowy pokrój w cienkie plasterki. Jeśli łodyga 
jest szeroka, przekrój ją najpierw na pół. Wymieszaj warzywa i mięso razem i nałóż je 
ostrożnie do skorupek.

• Podgrzej bulion, jeśli trzeba dopraw solą i pieprzem. Dodaj żelatynę i dobrze wymieszaj.
• Gotową galaretką zalej warzywa i mięso w skorupkach. Wystudź i wstaw do lodówki.
• Stężałe galaretki obierz ze skorupek i podawaj na liściach szpinaku, skropione 

sokiem z cytryny.

ZASKAKUJĄ
smakiem! 

MARZEC OBRODZIŁ PROMOCJAMI!
Od 8.03 do 3.04 w zdrowo obniżonych cenach 

kupisz także warzywa i owoce:

� sprzedawane na wagę: pomidory na gałązce, jabłka Gala, Jonagored/Jonagold, Ligol, Szampion 
� w opakowaniach: ziemniaki jadalne (opak. 5 kg), cebulę żółtą (opak. 2 kg).

Mandarynki 
w siatce 
Opak. 1 kg
klasa I 

Marchewka
Cena za kg-40%

179
299

ŚWIEŻEJESZ
Pieczarki
Opak. 500 g
(1 kg = 6,78)

-22%

339
435

Opak. 500 g
(1 kg = 6,78)

-37%

279
449

ŚWIEŻEJESZ
Szpinak
Opak. 200 g
(100 g = 1,40)

NOWA MARKA ŚWIEŻEJESZ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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.
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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

DO-33%MIĘSO

Królik świeży
Cena za kg
z podrobami

TYLKO TERAZ

2190

-25%

1490
1999

MIĘSNE SPECJAŁY
Schab wieprzowy 
premium
Cena za kg
bez kości 

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
z łopatki
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
wieprzowe

-33%

599
899

4 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

MIĘSNE SPECJAŁY
Kiełbaski 
białe surowe
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
z mięsa wieprzowego; 
o wyraźnym smaku 
i aromacie

TYLKO TERAZ

899

MIĘSNE SPECJAŁY
Karkówka wieprzowa 
do pieczenia lub wędzenia
Cena za kg
doskonała na rodzinny i świąteczny obiad

TYLKO TERAZ

1499
Perliczka 
świeża
Cena za kg
do wyboru: z boczkiem 
lub ze słoniną, żurawiną 
i jabłkami

TYLKO TERAZ

2190

DO-36%MIĘSO
I WĘDLINY

WĘDLINIARNIAWĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
biała 
z szynki
Opak. 500 gOpak. 500 g
(1 kg = 11,98)
parzona; 90% mięsa parzona; 90% mięsa 
wieprzowego z szynkiwieprzowego z szynki

-36%

599
949

ZESKANUJ KOD QR
I SKORZYSTAJ 
Z GOTOWEGO 

PRZEPISU!
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-22%

599
769

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

-26%

2190
2990

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Szynka z wędzarni
Cena za kg
wieprzowa; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 104 g mięsa 
z szynki wieprzowej

-20%

399
499

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Pierś pieczona 
z indyka
Opak. 100 g
100 g produktu wyprodukowano 
ze 104 g mięsa z piersi indyka; 
wysoka zawartość białka; 
bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

-30%

1390
1990

WĘDLINIARNIA
Boczek wędzony 
parzony
Cena za kg
wieprzowy; zawartość mięsa: 97% 

DO-33%WĘDLINY

Kiełbasa 
w słoiku
Słoik 290 g
(1 kg = 20,66)
zawartość mięsa: 83%; 
do wyboru: podwawelska, 
żywiecka, krakowska

TYLKO TERAZ

599

OLEWNIK
Kiełbasa 
jałowcowa
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
 wędzona, parzona, suszona; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 122 g mięsa wieprzowego 

TYLKO TERAZ

699

-33%

1990
2990

Kiełbasa 
podpiekana 
z szynki
Cena za kg
wieprzowa, wędzona, parzona; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 126 g mięsa z szynki 
wieprzowej

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony
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Kiełbasa 
w słoiku
Słoik 290 g
(1 kg = 20,66)
zawartość mięsa: 83%; 
do wyboru: podwawelska, 
żywiecka, krakowska

Chleb musli
Sztuka 480 g
(1 kg = 15,60)
z rodzynkami, ziarnami słonecznika, sezamem, 
pestkami dyni, orzechami włoskimi, siemieniem 
lnianym, jabłkiem suszonym i morelami suszonymi

TYLKO TERAZ

749

Ślimak 
z makiem
Sztuka 113 g
(100 g = 2,29)
30% nadzienia 
makowego

TYLKO TERAZ

259

Ciastko 
z kremem i rodzynkami
Sztuka 104 g
(100 g = 2,39)
półfrancuskie ciastko z kremem custard (29%) i rodzynkami

TYLKO TERAZ

249

Chleb wieloziarnisty
Sztuka 400 g
(1 kg = 7,48)
pszenny, z dodatkiem mąki żytniej, 
z ziarnami (14,5%) i płatkami owsianymi

TYLKO TERAZ

299

-20%

199
249

Bagietka wiejska 
Sztuka 300 g
(1 kg = 6,63)
pszenna

-26%

219
299

Chleb Chleb 
razowyrazowyrazowy
Sztuka 500 gSztuka 500 gSztuka 500 g
(1 kg = 4,38)(1 kg = 4,38)(1 kg = 4,38)
na zakwasie żytnimna zakwasie żytnimna zakwasie żytnim

DO-26%PIECZYWO

PROSTO Z PIECA ALDI 
Nasze pieczywo smakuje pysznie 

tuż po zakupie, ale możesz je też zamrozić 
i zjeść później. Potwierdza to Centrum 

Prawa Żywnościowego. 
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Śmietanka
Opak. 500 ml
(1 l = 13,98)
36% tłuszczu; do wypieków 
i deserów, kawy, zup oraz 
sosów; idealna do ubijania

TYLKO TERAZ

699

PIĄTNICA
Śmietana
Opak. 1 kg
18% tłuszczu; do zup, 
sosów i sałatek

TYLKO TERAZ

699

SKARBY SEROWARA
Bursztyn, Szafir, Rubin
Opak. 190 g
(100 g = 3,15)
sery twarde, długo dojrzewające – od 3 do 6 
miesięcy; wytwarzane tradycyjnymi metodami 
z mleka gospodarstw z Podlasia; do wyboru: 
Bursztyn – kruchy z pikantną nutą, Szafir – łagodny 
z kremową nutą, Rubin – farmerski z maślaną nutą

TYLKO TERAZ

599

HOCHLAND 
Serek 
kanapkowy 
z szynką 
Opak. 130 g
(100 g = 3,07) 
kremowy serek twarogowy z szynką

TYLKO TERAZ

399

SERY Z GOLISZEWA 
Ser Boryna 
Opak. 135 g
(100 g = 2,96) 
ser żółty typu szwajcarskiego, 
dojrzewający ok. 6 tygodni; 
o delikatnym smaku

TYLKO TERAZ

399

MLECZNA RZEKA
Mleko UHT
Karton 1 l
3,2% tłuszczu

-25%

179
239

-25%

089
119

Twaróg sudecki krajanka
Cena za 100 g
tradycyjny ser twarogowy półtłusty, bez substancji 
konserwujących; duża zawartość białka

DO-25%NABIAŁ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony
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RYBY Z ALDI GOLDEN SEAFOOD
Filet 
z dzikiego 
łososia 
pacyficznego
Opak. 250 g
(100 g = 5,20)
bez skóry oraz ości

-35%

1299
1999

*

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

produkt
głęboko 

mrożony

DO-35%35%35RYBY

-28%

499
699

BALTA MARE
Filety śledziowe 
smażone
Słoik 800 g 
(1 kg = 15,59)
w zalewie octowej, z dodatkiem cebulki 
i przypraw; masa netto po odsączeniu: 320 g

BALTA MARE
Ryba po grecku
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
smażone płaty śledziowe 
w sosie pomidorowym 
z warzywami

-23%

499
649

*

*

-23%

199
259

BALTA MARE
Pstrąg tęczowy, 
2 szt.
Cena za 100 g
świeży, cały, patroszony

-20%

799
999

ROOKHUS
Łosoś wędzony w kawałku
Opak. 125 g
(100 g = 6,39)
do wyboru: naturalny, z pieprzem, z koperkiem

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Ryba po greckuRyba po grecku

 bez substancji konserwujących
 bez barwników
 bez dodatku aromatów
 bez substancji słodzących
 bez wzmacniaczy smaku
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D’ANTELLI
Tagliatelle 
z przyprawami
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
do wyboru: z borowikami, 
z szafranem, z chili

TYLKO TERAZ

599

LISNER
Sałatka śląska/
śledziowa
Opak. 450 g
(1 kg = 15,53)

TYLKO TERAZ

699

KRAKUS
Ogórki 
kiszone
Słoik 630 g
(1 kg = 16,64)
idealnie chrupkie; 
masa netto 
po odsączeniu: 330 g

TYLKO TERAZ

549
PROVITUS
Kapusta 
zasmażana
Słoik 480 g
(1 kg = 7,27)
do wyboru: zasmażana 
lub bosa – bez zasmażki

TYLKO TERAZ

349

Kluski śląskie 
z mięsem 
Opak. 450 g
(1 kg = 12,87)
nadziewane mięsem wieprzowo-wołowym

TYLKO TERAZ

579
produkt
głęboko 

mrożony

Pierogi
Opak. 400 g
(1 kg = 9,23)
do wyboru: 
• ruskie z twarogowo-

-ziemniaczanym farszem
• z mięsem wieprzowo-

-wołowym

-26%

369
499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

WONNEMEYER
Bułki/Croissanty 
do wypieku
Opak. 330/340 g
(1 kg = 15,12/14,68)
do domowego wypieku; 6 sztuk w opakowaniu

TYLKO TERAZ

499
produkt

chłodzony

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

10 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 22–28.03



UNITOP
Chałwa 
sezamowa
Opak. 400 g
(1 kg = 31,23)
ręcznie wyrabiana; do wyboru: fantazyjna lub z bakaliami

TYLKO TERAZ

1249

WAWEL
Cukierki
Cena za 100 g
do wyboru: 
• Trufle – praliny z czekoladą deserową, 

kakao i rumową nutą
• Mieszanka Krakowska – galaretki w czekoladzie
• Michałki – klasyczne lub białe

-21%

179
229

WAWEL
Czekolada
Opak. 100/105 g
(100 g = 2,29/2,18)
do wyboru: Big Milk, gorzka, mleczna, 
miętowa, krówkowa, Malaga, Kasztanki 
lub Mieszanka Krakowska

-23%

229
299

APETITKI
Petit Beurre
Opak. 400 g
(1 kg = 7,48)
herbatniki premium

TYLKO TERAZ

299

WAWEL
Żelki Jak Smok
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
z sokami owocowymi; do wyboru: 
owocowe lub kwaśne

TYLKO TERAZ

499

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

-26%

549
749

TRADER JOE’S
Borówka leśna
Słoik 400 g
(1 kg = 13,73)
skandynawska; całe owoce

11Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Szynka 
z kaszubskiej
wędzarni
Cena za kg
tradycyjna receptura, w której 
wykorzystano tylko 4 składniki; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 130 g mięsa wieprzowego 
z szynki; bez glutenu

TYLKO TERAZ

2999

Kiełbasa 
lisiecka 
oryginalna
Cena za 100 g
oryginalny wyrób regionalny; 
wędzona metodą tradycyjną 
drewnem olchowym i bukowym, 
doprawiona naturalnymi 
przyprawami; bez dodatku 
fosforanów, bez glutenu, 
bez wzmacniaczy smaku; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 120 g specjalnie 
selekcjonowanego mięsa 
wieprzowego

TYLKO TERAZ

349

Kabanosy z kaczki
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)
z dodatkiem wieprzowiny; 100 g 
produktu wyprodukowano ze 155 g 
mięsa (99 g mięsa z kaczki i 56 g mięsa 
wieprzowego)

TYLKO TERAZ

699
KRAKUS
Polędwiczka 
dojrzewająca
Cena za kg
wieprzowa; wędzona

TYLKO TERAZ

2990Schab z wędzarki 
Cena za kg
wieprzowy, wędzony; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 119 g schabu wieprzowego; 
produkt z polskich ras wielkiej 
białej polskiej, wielkiej białej 
zwisłouchej i ich krzyżówki; 
hodowla bez antybiotyków, 
małe gospodarstwa rolne

TYLKO TERAZ

2990

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony
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ŚWIĘTA Z JAJEM i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW

Chrzan nadwarciański
Słoik 200 g
(100 g = 0,85)
doskonały dodatek do jajek, sosów 
oraz dań mięsnych na zimno lub ciepło

TYLKO TERAZ

169

WINIARY
Majonez 
dekoracyjny
Słoik 700 ml
(1 l = 9,99)
dodatek do sałatek, 
kanapek, jaj i wędlin 
na zimno

TYLKO TERAZ

699

KRAKUS
Ćwikła z chrzanem
Słoik 300 g
(1 kg = 11,63)
buraki utarte z dodatkiem chrzanu

TYLKO TERAZ

349 KRAKUS
Żurek 
familijny
Karton 1,5 l
(1 l = 3,33)
na naturalnym zakwasie

TYLKO TERAZ

499

NA EKSPOZYTORZE

Jaja przepiórcze
Opak. 18 szt.
(1 szt. = 0,36)
idealnie sprawdzą się na wielkanocnym stole 
np. jako zamiennik jaj kurzych w żurku lub do sałatek

TYLKO TERAZ

649

Jaja
Opak. 30 szt.
(1 szt. = 0,26)
świeże jaja; klasa wagowa M

TYLKO TERAZ

779

Jaja z chowu 
na wolnym wybiegu
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,45)
klasa wagowa Mklasa wagowa M

HIT

899
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-50%

749
1499

ŁACIATE
Masło ekstra 
osełka
Opak. 500 g
(1 kg = 14,98)
zawartość tłuszczu: 83%

PALMA 
Margaryna 
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98) 
80% tłuszczu; 
do pieczenia i smażenia

TYLKO TERAZ

299
ROBICO
Świeże mleko
Butelka 1 l
3,2% tłuszczu; produkowane nowoczesną metodą 
mikrofiltracji, dzięki czemu ma wyjątkowy smak 
i zachowuje wszystkie walory odżywcze mleka

TYLKO TERAZ

289WIELUŃ
Twarożek
sernikowy 
Opak. 1 kg
twarożek kanapkowo-sernikowy 
o śmietankowym smaku i gęstej, 
jednolitej konsystencji; nie zawiera 
substancji konserwujących, 
zagęszczających i stabilizatorów; 
zawartość tłuszczu: 26%

TYLKO TERAZ

1299

GALBANI 
Ser Ricotta 
Opak. 250 g
(100 g = 2,00) 
kremowy świeży ser 
z mleka krowiego; 
do dań na słono 
i na słodko

TYLKO TERAZ

499

D’ANTELLI 
Ser 
Mascarpone 
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
słodki ser wykonany 
z mieszanki śmietany 
i mleka krowiego; 
idealny do ciast i kremów 

-20%

399
499

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

DO-50%PŁACISZ
MNIEJ

14 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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TRADER JOE’S
Śliwki suszone 
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
bez pestek; doskonałe 
do wypieków i potraw 
oraz jako przekąska

-20%

999
1249

TRADER JOE’S
Żurawina suszona
Opak. 200 g
(100 g = 2,90)
całe owoce; idealna do ciast, 
deserów, musli lub jako przekąska

-25%

579
779

TRADER JOE’S
Płatki 
migdałowe
Opak. 100 g
blanszowane

-20%

399
499

TRADER JOE’S
Morele 
suszone
Opak. 250 g
(100 g = 2,80)
drylowane

-26%

699
949

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

-33%

599
899

TRADER JOE’S
Rodzynki 
sułtańskie
Opak. 250 g
(100 g = 1,16)
suszone na słońcu

-23%

289
379

15Oferta 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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BAKALLAND
Mak niebieski
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)
niezastąpiony dodatek do świątecznych potraw 
i wypieków 

TYLKO TERAZ

499
HELIO
Mieszanka keksowa
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
 zawiera m.in. ananasy, daktyle, kandyzowaną 
marchew i skórkę pomarańczową

TYLKO TERAZ

599

Berberys suszony
Opak. 100 g
100% naturalny produkt; charakteryzuje się odświeżająco 
kwaśnym smakiem; idealny jako przekąska, dodatek do jogurtu, 
musli czy herbaty, a także jako dodatek do innych potraw

TYLKO TERAZ

499
HELIO
Prażone orzechy laskowe
Opak. 80 g
(100 g = 7,49)
bez dodatku soli i tłuszczu

TYLKO TERAZ

599

TRADER JOE’S
Migdały siekane
Opak. 100 g

TYLKO TERAZ

499
TRADER JOE’S 
Orzechy pekan 
Opak. 200 g
(100 g = 6,25) 
naturalne 

TYLKO TERAZ

1249

ALBONA
Kakao
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
o obniżonej zawartości 
tłuszczu 

-16%

399
475

DO-16%PŁACISZ
MNIEJ

16 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 22–28.03



ŚWIĘTA Z JAJEM i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW

MEINE KUCHENWELT
Spód tortowy
Opak. 500 g
(1 kg = 14,98)
do wyboru: jasny lub ciemny

TYLKO TERAZ

749

GUT BIO
BIO Ekstrakt 
z wanilii
Opak. 20 ml
(100 ml = 44,95)

TYLKO TERAZ

899

TRADER JOE`S
Suszone owoce
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)
do wyboru: morele, daktyle, figi

TYLKO TERAZ

999

SWEET VALLEY
Maliny
Słoik 410 g
(100 g = 4,82)
w delikatnie słodkim syropie; 
masa netto po odsączeniu: 145 g

TYLKO TERAZ

699

Basia Extra wypiek
Opak. 1 kg 
 typ 400; pszenna; do biszkoptów i tortów

TYLKO TERAZ

349

WAWEL
Qulinaria
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)
czekolada do gotowania; 70% kakao

TYLKO TERAZ

599

17Oferta 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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Piernik brzozowski
Opak. 300 g
(1 kg = 16,63)
wypiekany z długo leżakowanego ciasta; z marmoladą śliwkową, w polewie

TYLKO TERAZ

499

CONRADL
Makowiec
Opak. 450 g
(1 kg = 17,76)
masa makowa: 50%

TYLKO TERAZ

799
TYLKO TERAZ

649 Mazurek wielkanocny
Opak. 300 g
(1 kg = 21,63)
z trzema różnymi polewami do wyboru

KRUKAM
Pasta
Opak. 300 g
(1 kg = 66,63)
bez dodatku soli i cukrów; do wyboru: 
z migdałów crunchy, z orzechów laskowych, 
z nerkowców i kokosa lub mix orzechów

TYLKO TERAZ

1999
GRYSZCZENIÓWKA
Mus jabłkowy
Słoik 300 g
(1 kg = 39,97)
100% przetartych owoców; 
idealny do deserów, gofrów 
czy naleśników

TYLKO TERAZ

1199

TYLKO TERAZ

999
Zając 
dekorowany 
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
z czekolady mlecznej; 
zdobiony białą i ciemną 
czekoladą

18 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 22–28.03



ŚWIĘTA Z JAJEM i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW

OSTER PHANTASIE
Baranek 
wielkanocny
Sztuka 400 g
(1 kg = 24,98)
ciasto biszkoptowe 
ozdobione cukrem 
pudrem

TYLKO TERAZ

999

MÖVENPICK
Czekolada 
mleczna
Opak. 70 g
(100 g = 14,27)
wyprodukowana 
w Szwajcarii; 
do wyboru: 
z kawałkami 
orzechów 
laskowych 
lub włoskich

Figurki z drażetkami
Opak. 200 g
(100 g = 6,50)
plastikowe figurki z kolorowymi drażetkami czekoladowymi; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1299

TYLKO TERAZ

799
MILKA
Oreo
Opak. 86 g
(100 g = 9,29)
minijajka z czekolady 
mlecznej z mleka alpejskiego, 
z nadzieniem mlecznym 
oraz pokruszonymi 
ciastkami kakaowymi MOSER ROTH

Czekolada 
Ziarna Świata
Opak. 100 g
gorzka; wyprodukowana 
z wyselekcjonowanych ziaren 
kakaowca pochodzących z:
• Peru – 64% kakao
• Ekwadoru – 74% kakao
• Dominikany – 70% kakao
• Ugandy – 80% kakao

TYLKO TERAZ

599

OSTER PHANTASIE
Jajka 
z czekolady 
mlecznej
Opak. 144 g
(100 g = 5,55)
do wyboru: z nadzieniem 
mlecznym lub kakaowym

TYLKO TERAZ

799

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

TYLKO TERAZ

999

19Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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HARIBO
Żelki wielkanocne
Opak. 230 g
(100 g = 2,60)

KOLOROWE
jak pisanki

599

Happy Easter
Opak. 100 g

499Figurki czekoladowe
Opak. 150 g
(100 g = 7,99)1199

Zając wielkanocny
Sztuka 60 g
(100 g = 2,42)

145

OSTER PHANTASIE
Jajeczka 
nadziewane
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)

599OSTER PHANTASIE
Czekoladowe 
jajka 
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)

599

20 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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OSTER PHANTASIE
Zwierzęta 
czekoladowe
Opak. 100 g

449
OSTER PHANTASIE
Zajączek wielkanocny
Sztuka 150 g
(100 g = 5,33)

799
OSTER PHANTASIE
Jajeczka z likierem
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)

499

OSTER PHANTASIE
Jajeczka wielkanocne 
Opak. 100 g399

MOSER ROTH 
Jajka wielkanocne
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)

999

599 OSTER PHANTASIE
Lizaki 
z czekolady
Opak. 10 × 15 g
(100 g = 3,99)

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

21Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA EKSPOZYTORZE

OSTER PHANTASIE
Jajo prezent
Opak. 350 g
(1 kg = 57,11)
z czekolady mlecznej; 
wypełnione nadziewanymi 
pralinkami

TYLKO TERAZ

1999

CHÂTEAU
Praliny 
z czekolady
Opak. 245 g
(100 g = 3,26)
z nadzieniem z ajerkoniaku (44%)

TYLKO TERAZ

799

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

299
399

TYMBARK 
Sok pomarańczowy Sok pomarańczowy 
Karton 1 l 
sok 100%

Torcik Daim/
Toblerone 
Opak. 400 g
(1 kg = 44,98)
do wyboru: 
• Daim – migdałowy z nutą 

czekolady Daim, z czekoladą 
i chrupiącym karmelem

• Toblerone – migdałowy 
z czekoladą Toblerone

TYLKO TERAZ

1799

PRYMAT
Przyprawa 
do kawy i deserów
Opak. 20 g
(100 g = 8,45)
klasyczna; idealnie sprawdzi się jako 
przyprawa do różnego rodzaju kaw, 
naleśników, deserów czy ciast

TYLKO TERAZ

169

produkt
głęboko 

mrożony

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni rolnicy mogą 
sprzedawać więcej kakao na warunkach Fairtrade. 
Więcej na www.info.fairtrade.net/program

22 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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2199
2999

MORENO
Caffè Crema
Opak. 1 kg 
kawa ziarnista; mieszanka 
ziaren arabki i robusty

SŁODKIE ŚWIĘTA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Święta to sute śniadania, odświętny obiad i te chwile po… 
kiedy wydaje Ci się, że już nic nie zmieścisz. Ale – hm – może jednak kawałeczek 
mazurka? A jak ciacho – to musi być kawa. Pyszna, aromatyczna, taka w sam raz 

na święta! A to tylko jeden z 1001 powodów, by wpaść do ALDI przed świętami!

23Oferta 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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-26%

2199
2999

MORENO
Caffè Crema
Opak. 1 kg 
kawa ziarnista; mieszanka 
ziaren arabki i robusty

SŁODKIE ŚWIĘTA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
Święta to sute śniadania, odświętny obiad i te chwile po… 

kiedy wydaje Ci się, że już nic nie zmieścisz. Ale – hm – może jednak kawałeczek 
mazurka? A jak ciacho – to musi być kawa. Pyszna, aromatyczna, taka w sam raz 

na święta! A to tylko jeden z 1001 powodów, by wpaść do ALDI przed świętami!

23Oferta 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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PIWNA PÓŁKA

ŁOWICZ
Syrop
Butelka 250 ml
(100 ml = 2,00)
z dodatkiem witamin; 
do wyboru: malina, 
czarny bez i dzika róża

TYLKO TERAZ

499

KINLEY
Yuzu Tonic Water
Butelka 1 l
oryginalny smak; bez cukru

TYLKO TERAZ

399

Piwo Kasztelan 
niepasteryzowane
Puszka 0,5 l
(1 l = 3,98)
jasne pełne, niepasteryzowane
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.

-31%

199
289

Piwo 
Raciborskie
Butelka 3 × 0,5 l
(1 l = 9,33)
jasne pełne, klasycznie 
warzone o przyjemnym 
świeżym słodowo-
-owocowym zapachu
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.

TYLKO TERAZ

1399

Piwo Fischer 
Tradition
Butelka 0,65 l
(1 l = 13,06)
dolnej fermentacji; lekkie i zarazem 
pełne w smaku, o słodkim i jednocześnie 
orzeźwiająco owocowym bukiecie
kraj pochodzenia: Francja
alk. 6% obj.

TYLKO TERAZ

849

BIO Sok malinowy
Butelka 0,3 l
(1 l = 33,30)

TYLKO TERAZ

999

1/2 LITRA PIWA 
ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU 

ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

Dziedzictwo
Kulinarne

Mazowsze

SMAK
orzeźwienia

DO-31%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

399

HORTEX
Sok 
polskie 
jabłko
Karton 1 l
tłoczony z polskich 
jabłek; wzbogacony 
witaminą C

24 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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MILO
Mydło szare
Opak. 175 g
(100 g = 1,71)
bezzapachowe, 
naturalne, bez substancji 
chemicznych; nadaje się 
również do prania ręcznego

TYLKO TERAZ

299

LOTON
Lakier/Spray 
do włosów
Butelka 125 ml
(100 ml = 6,39)
 ułatwia modelowanie 
i ułożenie fryzury; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

799

CZYSTE PIĘKNO/
DR POMOC
Skarpety złuszczające/
Kompres na stopy i dłonie
Opak. 1 para
z aktywnymi składnikami regenerująco-nawilżającymi; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899

Chusteczki antybakteryjne
Opak. 80 szt.
(1 szt. = 0,09)
o zapachu cytrynowym; do dezynfekcji skóry 
oraz różnych powierzchni

TYLKO TERAZ

699

DELIA
Henna do brwi
Opak. 10 ml
(100 ml = 49,90)
w kremie; do wyboru: 
czarna lub brązowa 

TYLKO TERAZ

499
EFEKTIMA
Płatki 
pod oczy
Opak. 1 para
poprawiają wygląd skóry 
pod oczami, wygładzają 
i rozświetlają; do wyboru 
różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

499

PERSIL
Żel 
do prania 
Butelka 1,5 l
(1 l = 13,33)
do wyboru: 
do tkanin kolorowych 
lub uniwersalny

-36%

1999
3149

PERSIL
Proszek 
do prania tkanin
Opak. 1,755 kg
(1 kg = 11,39)
do wyboru: do tkanin kolorowych 
lub uniwersalny

-37%

1999
3199

DO-37%PŁACISZ
MNIEJ

25Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TE I INNE PRODUKTY MARKI FINISH NA EKSPOZYTORZE

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–NIEDZ. 25–28.03

FINISH
Tabletki do zmywarki 
All in One Max
Opak. 70 szt.
(1 szt. = 0,54)
zapewniają doskonałą czystość i połysk; chronią 
filtry zmywarki; działają w niskich temperaturach

TYLKO TERAZ

3799

LENOR
Perełki 
zapachowe
Opak. 140 g
(100 g = 9,28)
rozpuszczają się podczas 
prania, uwalniają swój zapach 
i nasycają nim włókna ubrań

TYLKO TERAZ

1299

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Classic
Opak. 110 szt.
(1 szt. = 0,36)
idealnie czyszczą i nadają połysk

TYLKO TERAZ

3999
FINISH
Tabletki do zmywarki 
Quantum
Opak. 60 szt.
(1 szt. = 0,62)
poradzą sobie nawet z zaschniętymi resztkami 
jedzenia i pozostawią naczynia idealnie czyste

TYLKO TERAZ

3749

-38%

799
1299

LENOR
Płyn do płukania 
tkanin
Butelka 1,36/1,08 l
(1 l = 5,88/7,40)
wystarcza na 38 lub 45 prań; 
do wyboru różne rodzaje 

ARIEL
Kapsułki do prania
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,90)(1 szt. = 0,90)
do wyboru różne rodzaje

-40%

1799
2999

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

PERWOLL
Płyn do prania tkanin 
czarnych/kolorowych
Butelka 1,8 l
(1 l = 6,66)
zapobiega blaknięciu kolorowych ubrań 
i wygładza zmechacone włókna

-33%

1199
1799

26 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–NIEDZ. 25–28.03

MIĘSNE SPECJAŁY
Szynka 
wieprzowa
Cena za kg
bez kości

TYLKO TERAZ

899

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-50% -50DO-50PŁACISZ 
MNIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY 
Uda 
lub podudzia 
z kurczaka
Cena za kg
świeże

-49%

375
749

produkt
chłodzony

DWUPAK

Kiełki Duo
Opak. 70/150 g
(100 g = 3,84/1,79) 

TYLKO TERAZ

269
TYLKO TERAZ

799 Gruszki 
Abate
Cena za kg
klasa I

-50%

249
499

Sałata 
lodowa
Sztuka
klasa I
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NOWA MARKA, 
TEN SAM SMAK 

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–NIEDZ. 25–28.03

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

TYLKO TERAZ

349

Zupa 
świeża
Opak. 450 g
(1 kg = 11,09)
do wyboru: żurek 
lub chrzanowa

TYLKO TERAZ

499
PROVITUS
Chrzan 
z żurawiną
Słoik 170 g
(100 g = 1,52)
zawartość żurawiny: 15%

TYLKO TERAZ

259
SONTNER
Serek twarogowy
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: truskawka, pomarańcza, 
wiśnia, wanilia

-20%

399
499

GOLDEN SEAFOOD
Polędwica 
z dorsza 
atlantyckiego
Opak. 475 g
(1 kg = 48,21)
bez skóry

-15%

2290
2699

DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Parówki z szynkiParówki z szynki
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)
mięso z szynki: 94%; 
produkt bezglutenowy

-40%

299
499

ALMARE
Sardynki w oleju
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
bez skóry i ości; do wyboru: 
w oleju słonecznikowym, w oleju 
z cytryną lub w oleju z chili

-25%

299
399

 bez dodatku aromatów
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JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–NIEDZ. 25–28.03

-18%

649
799

BISCOTTO 
Kokosanki z czekoladą 
Opak. 400 g
(1 kg = 16,23)
kokosowe ciasteczka z czekoladą

MILSANI
Bita śmietana 
w sprayu
Opak. 250 ml
(100 ml = 1,52)
do wypieków, deserów 
lub jako dodatek do kawy

-21%

379
485

SWEET VALLEY
Ananas w kawałkach
Puszka 560 g
(1 kg = 11,15)
lekko słodzony; masa netto 
po odsączeniu: 340 g

-15%

379
449

Brukselka
Opak. 450 g
(1 kg = 11,09)

TYLKO TERAZ

499

DO-31%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

-20%

239
299

DELIKATO
Kapary
Słoik 100 g
(100 g = 3,98)
w aromatycznej 
zalewie; masa netto 
po odsączeniu: 60 g

 bez substancji konserwujących

OLZA
Prince Polo 
Classic XXL
Sztuka 50 g
(100 g = 1,98)
kruchy wafelek 
z kremem kakaowym, 
oblany czekoladą 

-31%

099
145

PRIMA
Finezja
Opak. 500 g
(1 kg = 25,98)
kawa mielona; o delikatnym smaku 
i wyjątkowym aromacie

TYLKO TERAZ

1299
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Piwo Faxe Premium
Puszka 1 l 
klasyczne, jasne, o charakterystycznym, 
łagodnym smaku 
kraj pochodzenia: Dania
alk. 5% obj.

TYLKO TERAZ

799
LORENZ
Monster Munch
Opak. 90/100 g
(100 g = 4,43/3,99)
chrupki ziemniaczane; 
do wyboru: Original lub Mr Big 

-20%

399
499

HELLENA 
Oranżada czerwona
Butelka 1,25 l
(1 l = 2,23)
napój gazowany 

-20%

279
349

-24%

219
289

TRADER JOE’S
Orzeszki ziemne 
w skorupce
Opak. 150 g
(100 g = 1,46)
do wyboru: 
o smaku paprykowym 
lub zielonej cebulki

1/2 LITRA PIWA 
ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU 

ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

FRUGO
Energy 
punch
Opak. 3 × 330 ml
(1 l = 5,55)
w zestawie 3 sztuki napoju energetyzującego w puszce; 
szklanka w prezencie; do wyboru różne smaki

TYLKO TERAZ

549

DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

30 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.

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–NIEDZ. 25–28.03

NA EKSPOZYTORZE



GARDENLINE
Kwiaty włoskie
Sztuka
w doniczce o średnicy 14 cm, 
wysokość: ok. 20–35 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1399

GARDENLINE
Dipladenia
Sztuka
w doniczce o średnicy 10,5 cm, 
wysokość: 25–30 cm; do wyboru: 
czerwona, różowa lub biała

1999

GARDENLINE
Kwiaty 
wielkanocne 
Sztuka
kalanchoe w ozdobnej doniczce 
ceramicznej; do wyboru różne 
rodzaje

1499

GARDENLINE
Dekoracje wielkanocne 
Sztuka
kolorowe kompozycje z żywymi kwiatami; 
do wyboru różne rodzaje

2999

GARDENLINE
Lawenda francuska
Sztuka
w doniczce o średnicy 14 cm; 
wysokość: ok. 25–35 cm

1399

GARDENLINE
Kwitnący 
dywan
Opak.
nasiona kwiatów 
w formie praktycznej 
maty

499 GARDENLINE
Nasiona
Opak.
szeroki wybór nasion 
warzyw i ziół

189
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