TA
ER
OF
OD
3
.0
29

Raz ALDI, zawsze ALDI

ŚWIĄTECZNY SMACZEK i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-37%

4

99

799

MIĘSNE SPECJAŁY

Kiełbasa
biała
surowa

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

HIT

149
ACTIVE TOUCH

-33%

4

99

Hulajnoga
aluminiowa
amortyzowana
MLECZNA RZEKA

Twaróg
sernikowy

HIT

39

99

749 Opak. 1 kg

OD PONIEDZIAŁKU 29.03
Strona 9
aldi.pl

Sztuka

OD ŚRODY 31.03
Strona 37

ACTIVE TOUCH

Koszulka
rowerowa
damska/męska
Sztuka

OD ŚRODY 31.03
Strona 38
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

OWOCE

I WARZYWA
NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ

3

-50

-50
DO

-30%
49

NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ

2

%

99

%

599

4

99

Pieczarki krojone

Opak. 650 g
(1 kg = 4,60)

2

99

TYLKO TERAZ

3

99

3

99

Seler

ŚWIEŻEJESZ

Włoszczyzna,
tacka

NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ

-25%
produkt
chłodzony

ŚWIEŻEJESZ

ŚWIEŻEJESZ

Ziemniaki
jadalne
Opak. 5 kg
(1 kg = 0,80)

Cena za kg

Opak. 400 g
(1 kg = 8,73)

POLSKIE
JABŁK A

TYLKO TERAZ

-26

3

%

69

2

4

Pomarańcze
99

Opak. 1 kg
klasa I

NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ

-34

2

%

49

ŚWIEŻEJESZ

3

Cytryny
79

Opak. 500 g
(1 kg = 4,98)
klasa I

2

49

Jabłka

Cena za kg
do wyboru różne rodzaje:
Gala, Jonagored/Jonagold,
Ligol, Szampion;
klasa I

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.

SCHAB

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

pieczony z wędzoną śliwką

TYLKO TERAZ

7

49

NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ

Pomidory,
gałązka

-28%

4

99

Cena za kg
klasa I

6

SCHAB PIECZONY Z WĘDZONĄ ŚLIWKĄ

99

ŚWIEŻEJESZ

Polska śliwka wędzona
Opak. 300 g
(1 kg = 16,63)

NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ
TYLKO TERAZ

3

99

ŚWIEŻEJESZ

Cebula żółta
Opak. 2 kg
(1 kg = 2,00)

SCHAB
IDEALNY
DO PRZEPISU
ZNAJDZIESZ
NA STR. 5

SKŁADNIKI
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg schabu bez kości Mięsne Specjały
300 g wędzonych śliwek marki ŚwieżeJesz
4 łyżki oleju
1 łyżka musztardy
1 łyżka słodkiej papryki mielonej
1 łyżka ziół prowansalskich
ząbek czosnku
sól, pieprz

PRZEPIS
Schab umyj i osusz. Ostrym nożem zrób nacięcie
w środku schabu – kieszonkę na śliwki.
Posól i popieprz mięso w środku i nafaszeruj śliwkami.
Wymieszaj składniki marynaty: olej, musztardę,
przyprawy i przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku.
Mięso natrzyj marynatą i odstaw do lodówki na kilka
godzin (najlepiej na całą noc).
Po tym czasie ułóż schab w brytfannie lub na blaszce
wyścielonej folią aluminiową i piecz w piekarniku
nagrzanym do 180°C. Od czasu do czasu podlewaj mięso
wytwarzającymi się sokami. W zależności od piekarnika
i wielkości schabu może to zająć od 1 do 1,5 h.
Wierzch powinien być wyraźnie zarumieniony.
Podawaj z chrzanem jako wędlinę lub z sosem
jako danie obiadowe.
Smacznego!

-28%

4

99

699

Młoda
kapusta biała
Sztuka

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.

3

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-20

22

%

90

MIĘSO

MIĘSNE SPECJAŁY

Filet z piersi kaczki
Cena za kg
ze skórą; świeży

2890

-20
DO

%

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

1599

11

99

Kaczka
faszerowana
jabłkami
i majerankiem

KRAKUS

Gęś faszerowana
wolno gotowana
Cena za kg

faszerowana kaszami
(gryczaną paloną i jęczmienną)
oraz podrobami z przyprawami

Cena za kg

świeża; wystarczy wstawić
do piekarnika

TYLKO TERAZ

3

49

4

MIĘSNE SPECJAŁY

Mięso wołowe na rolady
Cena za 100 g
w opakowaniu 5 szt.
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.

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
IDEALNY DO PRZEPISU
ZE STR. 3

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

MIĘSO

-27
DO

%

TYLKO TERAZ

8

99

MIĘSNE SPECJAŁY

Schab
wieprzowy

-27

Cena za kg
bez kości, surowy

12

%

99

-16

14

%

90

1799

MIĘSNE SPECJAŁY

Szynka premium
Cena za kg

wieprzowa, świeża, najwyższej jakości

1790

MIĘSNE SPECJAŁY

Zestaw
rosołowy
Cena za kg

wołowy ze szpondrem

TYLKO TERAZ

649

SOKOŁÓW

Tatar premium
Opak. 180 g
(100 g = 3,61)
z udźca wołowego

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.

DZIKI TROP

TYLKO TERAZ

12

99

Gulasz z dzika
Opak. 300 g

(1 kg = 43,30)
mięso z dziczyzny
z polskich lasów;
wolne od antybiotyków;
nie z hodowli
5

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-36

%

5

99

MIĘSO

TYLKO TERAZ

24

90

MORLINY

Polędwiczki
z kurkami
Cena za kg

wieprzowe, wolno gotowane;
danie gotowe w 30 minut

TYLKO TERAZ

1290

%

WĘDLINIARNIA

Kiełbasa
biała z szynki
Opak. 500 g

(1 kg = 11,98)
mięso wieprzowe: 90%

-25%

2

99

399

WĘDLINIARNIA PREMIUM

Parówki z piersi
kurczaka
Opak. 250 g

(100 g = 1,20)
mięso z kurczaka: 94%
(w tym z fileta: 70%)

TYLKO TERAZ

699

Ogonówka
wędzona

Kiełbasa
biała parzona

wieprzowa, parzona

(1 kg = 13,98)
wieprzowa, parzona;
zawartość mięsa
wieprzowego: 90%

Cena za kg

6

-36
DO

949

Opak. 500 g

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–SOBOTA 29.03–3.04
PIECZYWO

-20%

0

55

069

Bułka wiejska
Sztuka 70 g

(100 g = 0,79)
pszenna, z dodatkiem płatków ziemniaczanych (7,9%),
na zakwasie pszennym

TYLKO TERAZ

1

29

-24
DO

%

-24%

2

49

329

OSKROBA

Chleb razowy
Sztuka 400 g

Bułka paryska

(1 kg = 6,23)
na zakwasie;
do wyboru: klasyczny
lub ze słonecznikiem

Sztuka 250 g
(100 g = 0,52)
pszenna

PROSTO Z PIECA ALDI
TYLKO TERAZ

2

99

Chleb z owocami
Sztuka 430 g
(1 kg = 6,95)
pszenno-żytni;
z suszonymi owocami

Nasze pieczywo smakuje pysznie
tuż po zakupie, ale możesz je też zamrozić
i zjeść później. Potwierdza to Centrum
Prawa Żywnościowego.

TYLKO TERAZ

3

49

Chleb razowy ze śliwką
Sztuka 480 g

(1 kg = 7,27)
żytni, na zakwasie, z suszoną śliwką (11,6%)

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.

7

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-37

3

%

MILSANI

Masło extra
Opak. 250 g

49

NABIAŁ

(100 g = 1,40)
zawartość tłuszczu: 82%

559

-37
DO

%

-22%

1

55

199

OLMA

-16

4

WONNEMEYER

%

99

Antipasti
Opak.
150/250 g

5

99

TYLKO TERAZ

5

99

Roladka
kozia
twarogowa
Opak. 110 g

(100 g = 5,45)
z miodem lub z czosnkiem i ziołami

8

(100 g = 3,33/2,00)
do wyboru różne
rodzaje

Deser
Cavalier

Opak. 140 g

(100 g = 1,11)
kremowy przysmak
z kwaśnej śmietany;
do wyboru: czekolada
z pomarańczą, słony
karmel, sernik cytrynowy,
jagoda

-34%

1

49

Kasia

Opak. 250 g

2

29

(100 g = 0,60)
do wypieków i kremów,
gotowania i smażenia

TYLKO TERAZ

12

99

MEINE KÄSETHEKE

Sery alpejskie

Opak. 160/200 g
(100 g = 8,12/6,50)
sery z mleka krowiego;
• Grand Cru
• Goldhöhle
• Blütenkäse – z płatkami
kwiatów oraz ziołami

-21

5

HOFBURGER

%

49

Ser
Kasländer

6

Opak. 200 g
99

(100 g = 2,75)
półtwardy, o łagodnym
orzechowym smaku;
plastry

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–SOBOTA 29.03–3.04

NABIAŁ

%

-36%

produkt
chłodzony

1

-33%

4

-36
DO

89

99

749

299

ZOTT

MLECZNA RZEKA

Śmietana 18%

Opak. 1 kg

(1 kg = 5,25)
do zup lub sałatek

Opak. 330 + 30 g

Twaróg sernikowy
doskonały do ciast, naleśników
i pierogów; nie wymaga mielenia

produkt
chłodzony

RYBY Z ALDI

-24%

3

*

79

produkt
chłodzony

499

FJÖRDEN’S

Filety śledziowe
w kremie pomidorowym
Puszka 200 g
(100 g = 1,90)
delikatne i soczyste

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

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

TYLKO TERAZ

5

99

19

2

99

Filety śledziowe
á la matias

99

Łosoś wędzony

produkt
chłodzony

(100 g = 8,00)
wędzony na zimno

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.

349

BALTA MARE

Opak. 250 g

Opak. 800 g

(1 kg = 14,98)
w zalewie solankowej; masa netto
po odsączeniu: 400 g

-14%

TYLKO TERAZ

Pstrąg wędzony
produkt
chłodzony

Cena za 100 g

tęczowy; wędzony na gorąco

9

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

-33

4

%

99

MNIEJ

KUJAWSKI

Olej rzepakowy

-33

PŁACISZ DO

TYLKO TERAZ

Butelka 1 l

%

rafinowany; z pierwszego
tłoczenia; filtrowany na zimno

-20%

TYLKO TERAZ

3

6

49

5

99

LE GUSTO

39

PODRAVKA

Vegeta Natur
z puszką

(100 g = 2,33)
do wyboru: do kurczaka,
do smażonych ziemniaków,
do frytek, do pomidorów

(1 kg = 23,30)
bez wzmacniaczy smaku,
bez aromatów, tylko warzywa,
przyprawy i zioła; puszka gratis

Pomidory
suszone

Opak. 300 g

produkt
chłodzony

Słoik 280 g

(100 g = 3,17)
w oleju; masa netto
po odsączeniu: 170 g

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO TERAZ

26

99

-20

2

%

79

GOURMET
FINEST CUISINE

349

WONNEMEYER

Pasta kanapkowa
Opak. 150 g

(100 g = 1,86)
do wyboru:
• jajeczna ze szczypiorkiem
• jajeczna z boczkiem
• z mozzarellą i pomidorami
• z tuńczykiem

10

679

CUCINA NOBILE

Sól
z przyprawami
Opak. 150 g

749

Makaron
kolorowy

-25

1

%

79

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

ALL SEASONS

Słoik 500 g
(1 kg = 53,98)

Włoszczyzna

2

Opak. 450 g
39

(1 kg = 3,98)
mieszanka warzywna do zupy:
marchew, pietruszka, seler, por

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.

-22%

1

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

39

179
produkt
chłodzony

Opak. 150 g

MNIEJ

*

TAKIE PROSTE

Sałatka
śledziowa

TYLKO TERAZ

4

99

%

-34%

 bez wzmacniaczy smaku
 bez substancji słodzących

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

(100 g = 0,93)
do wyboru: z groszkiem
lub z papryką

-34

PŁACISZ DO

1

69

Prażona
cieciorka

Opak. 200 g

(100 g = 2,50)
doskonała alternatywa
dla słonych przekąsek,
100% naturalny produkt;
kraj pochodzenia: Iran

259

ALBONA

Cukier
wanilinowy

Opak. 15 × 8 g
TYLKO TERAZ

5

99

(100 g = 1,41)
1 saszetka wystarcza na 500 g
mąki lub 0,5 l płynu

ONE DAY MORE

Kulki zbożowe
Opak. 100 g

-26%

chrupiąca przekąska
wypiekana w piecu;
do wyboru: gorzka czekolada
i malina, pomidor i oregano
lub czarna porzeczka i kokos

179

245

ALBONA

Proszek
do pieczenia

Opak. 10 × 15 g

(100 g = 1,19)
opakowanie wystarcza na 500 g mąki






-25%

1

19

159

DELIKATO

Chrzan tarty
Słoik 160 g

(100 g = 0,74)
doskonały dodatek do jajek,
sosów oraz dań mięsnych
na zimno lub ciepło

bez substancji konserwujących
bez substancji zagęszczających
bez wzmacniaczy smaku
bez glutenu

-25%

2

99

399

DELIKATO

Majonez
delikatesowy
Słoik 400 ml

(1 l = 7,48)
idealny dodatek do jajek i sałatek

-20%

5

99

Majonez
kielecki

Słoik 500 ml

749

-20%

1

99

249

Cukier

Opak. 1 kg

(1 l = 11,98)
dodatek do sałatek
i innych dań

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.

11

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

-27

%

0

79

-27%

PŁACISZ DO

MNIEJ

-24%

2

109

Lubisie

Opak. 30 g

(100 g = 2,63)
ciasteczka biszkoptowe
z nadzieniem czekoladowym

KINDER

Niespodzianka

79

Sztuka 20 g

369

NOWOŚĆ

(100 g = 13,95)
jajko z mlecznej
czekolady

-20%

1

19

-22%

2

69

149

PERFETTO

Czekoladka nadziewana
Opak. 35,5/37 g

(100 g = 3,35/3,22)
do wyboru: o smaku sernika z truskawką lub
z kawałkami ciasteczek kakaowych

E. WEDEL

Czekolada

3

49

Opak. 80/90 g

(100 g = 3,36/2,99)
do wyboru: gorzka lub mleczna

produkt
głęboko
mrożony

-20%

3

99

12

499

TYLKO TERAZ

MUCCI

Lody kremowe
Opak. 1 l

do wyboru: śmietankowo-truskawkowe
lub śmietankowo-czekoladowe

5

99

CHÂTEAU

Mleczne myszki
Opak. 140 g

(100 g = 4,28)
edycja limitowana; czekoladki z nadzieniem mleczno-truskawkowym lub mlecznym

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–SOBOTA 29.03–3.04

NA EKSPOZYTORZE

-26

PŁACISZ DO

TYLKO TERAZ

MNIEJ

2

49

JUTRZENKA DOBRE MIASTO

Śliwka w czekoladzie
Cena za 100 g

IDEALNA
DO KAWY

kandyzowana śliwka oblana czekoladą;
do wyboru: klasyczna, korzenna, waniliowa

TYLKO TERAZ

5

99

-26%

3

69

%

LIPTON

Herbata zielona

Opak. 25 × 1,32/1,4 g
(1 szt. = 0,15)
do wyboru: klasyczna, cytrusowa
lub malinowa z truskawką

499

INKA

Kawa zbożowa
Opak. 200 g

(100 g = 3,00)
do wyboru: karmelowa,
miodowa lub mleczna

-21%

13

99

1789

LAVAZZA

Qualità Oro
Opak. 250 g

(100 g = 5,60)
100% arabika; do wyboru:
mielona lub ziarnista

-13

6

PRIMA

Finezja

Opak. 250 g
(100 g = 2,52)
kawa mielona

TYLKO TERAZ

%

29

NA EKSPOZYTORZE

5

69

7

29

VERDIN FIX

Herbatka

Opak. 20 szt.

(1 szt. = 0,28)
suplement diety, kompozycja ziół;
do wyboru różne rodzaje

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.

13

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

-26

1

%

25

MNIEJ

CISOWIANKA

Woda mineralna

-26

PŁACISZ DO

169

Butelka 1,5 l

%

(1 l = 0,83)
niegazowana

NA EKSPOZYTORZE
produkt
chłodzony

-20%

3

95

495

TYLKO TERAZ

2

29

COSTA

PURE FRUIT

Sok pomarańczowy
100%
Butelka 1 l

bezpośrednio wyciskany, z miąższem

Napój
pomarańczowy
Butelka 1 l

20% soku owocowego

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

4

99

Mirinda/7 Up/
Pepsi Max
Butelka 2 l
(1 l = 2,50)
napój gazowany

14

-20%

239

299

-20%

239

299

Piwo bezalkoholowe
Lech Free Limonka

Piwo Lech
Premium

(1 l = 7,24)
bezalkoholowe piwo o wyjątkowo orzeźwiającym,
owocowym smaku; nie zawiera sztucznych
barwników i konserwantów
kraj pochodzenia: Polska
alk. 0% obj.

(1 l = 4,78)
jasne piwo typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.

Butelka 0,33 l

Puszka 0,5 l

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.

produkt
chłodzony

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-30

%

6

99

MNIEJ

TYLKO TERAZ

25

90

MORLINY

-30

PŁACISZ DO

999

Schab

Opak. 250 g

(100 g = 2,80)
w plastrach; wędzony,
wieprzowy; rodzinne
opakowanie

%

ŚWIĘTA Z JAJEM i

Kiełbasa
wiejska z galaretką

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Cena za kg

wieprzowo-wołowa, wędzona, pieczona; produkt regionalny;
100 g produktu wyprodukowano ze 100 g mięsa (90 g mięsa
wieprzowego, 10 g mięsa wołowego); produkt bezglutenowy

Dziedzictwo
Kulinarne

KUJAWY I POMORZE

-21%

6

29

-25%

7

99

 bez dodatku fosforanów
 bez dodatku glutaminianu
monosodowego

WĘDLINIARNIA PREMIUM

8

99

11

TYLKO TERAZ

99

WĘDLINIARNIA PREMIUM

29

90

MOŚCIBRODY

Frankfurterki wędzone surowe

Kiełbasa śląska z szynki

Szynka z wędzarki

(1 kg = 23,30)
wieprzowe; 100 g produktu wyprodukowano ze 116 g
mięsa wieprzowego; produkt bezglutenowy

(1 kg = 19,98)
wieprzowa; 100 g produktu wyprodukowano
ze 105 g mięsa wieprzowego z szynki

wieprzowa, wędzona, parzona; 100 g produktu
wyprodukowano ze 120 g mięsa wieprzowego;
hodowla bez antybiotyków

Opak. 270 g

Opak. 450 g

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.

Cena za kg

15

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

-27

%

3

99

-27

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

549

SOKOŁÓW

Kindziuk

Opak. 100 g

produkt
chłodzony

plastry; kiełbasa
wieprzowa surowa,
wędzona, suszona,
dojrzewająca;
100 g produktu
wyprodukowano
ze 160 g mięsa
wieprzowego

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

29

90

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

399

799

Pasztet z jeleniem

(100 g = 3,19)
do wyboru: jabłkowy, ziołowy, gęsi
lub wieprzowy z boczkiem

(100 g = 4,21)
pieczony; 100 g produktu wyprodukowano
ze 108 g mięsa (w tym 30 g mięsa z jelenia)

14

produkt
głęboko
mrożony

Łosoś
atlantycki
w przyprawach
Opak. 250 g

(100 g = 6,00)
porcje z łososia
ze skórą, w przyprawach;
do przygotowania
w piekarniku lub
mikrofalówce

Żurek w chlebie

HIT

SKŁADNIKI

99

• chleb do żurku – po jednym na każdego domownika • 500 g białej kiełbasy parzonej
• pęczek włoszczyzny • 1 cebula • 2 ząbki czosnku • liście laurowe
• ziele angielskie • majeranek • 250 ml żurku (zakwasu) • sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Chlebek
do żurku

Opak. 260 g
(1 kg = 11,50)
pszenno-żytni

16

wieprzowy, pieczony; 100 g produktu wyprodukowano
ze 110 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

Opak. 190 g

2

Cena za kg

99

Smalec ze skwarkami
Opak. 125 g

Boczek rolowany pieczony

Włoszczyznę, cebulę i czosnek włóż do garnka, dodaj zioła i zalej zimną wodą (ok. 1,5 l).
Gotuj, aż warzywa będą miękkie. Następnie do garnka wrzuć białą kiełbasę i gotuj jeszcze
przez ok. 15 minut. Odlej wywar do drugiego garnka i dodaj do niego żurek. Zagotuj,
zmniejsz ogień i gotuj jeszcze ok. 2 minuty. Dopraw solą, pieprzem i suszonym majerankiem.
Chlebki wydrąż i podpiecz w piekarniku nagrzanym do 180°C. Do ciepłych chlebków włóż
kilka kawałków ugotowanej w wywarze białej kiełbasy. Zalej gotową zupą.
Smacznego!

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–SOBOTA 29.03–3.04

ŚWIĄTECZNY SMACZEK i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Świąteczny smaczek i… mhmm, ten smak, ten aromat! Wyławiamy ją z żurku,
wyjadamy prosto z brytfanki. Bo dobrym rzeczom trudno się oprzeć,
zwłaszcza jeśli są przygotowane od serca! Tak jak świąteczna kiełbaska.
A to tylko jeden z 1001 powodów, by wpaść do ALDI przed świętami!

produkt
chłodzony

-37

4

%

99

799

MIĘSNE SPECJAŁY

Kiełbasa biała surowa
Opak. 500 g

(1 kg = 9,98)
mięso wieprzowe: 80%

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.

17

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

-23

2

%

MLECZNA RZEKA

Twaróg
śmietankowy

29

-23

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

2

19

Twaróg wiejski/
Polski twaróg solony

ZOTT

Śmietanka
Opak. 200 g

Cena za 100 g

(100 g = 1,25)
zawartość tłuszczu: 30%

299

(100 g = 1,00)
twaróg o lekkiej, kremowej
konsystencji; w kostce

produkt
chłodzony

2

49

Opak. 230 g

twaróg wiejski o tradycyjnej recepturze;
wytwarzany ręcznie, metodą z ponad 50-letnią historią;
z mleka pełnotłustego

TYLKO TERAZ

2

BEZ SUBSTANCJI
ZAGĘSZCZAJĄCYCH

49

KRAKUS

Chrzan

Słoik 180 g
(100 g = 1,38)

®

TYLKO TERAZ

4

99

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

4

99

18

TYLKO TERAZ

3

99

Sałatki
wielkanocne Sałatka
mix
jarzynowa

Warzywa
konserwowe

(1 kg = 9,98)
do wyboru: jarzynowa
Wielkanocna DeLuxe
lub jarzynowa z jajkiem

(100 g = 1,66)
do wyboru: kukurydza
lub groszek; masa netto
po odsączeniu: 240 g

Opak. 500 g

Słoik 920 g

(1 kg = 8,60)
z polskich warzyw; bez substancji
konserwujących, wystarczy dodać majonez; do wyboru:
tradycyjna lub z kukurydzą; masa netto po odsączeniu: 580 g

Słoik 390 g

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–SOBOTA 29.03–3.04

TYLKO TERAZ

1

99

ŚWIĘTA Z JAJEM i

BIO Rzeżucha
Sztuka

TYLKO TERAZ

7

49

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

SPIŻARNIA ANNY WALCZYŃSKIEJ

Ćwikła Mikołaja Reja
Słoik 200 g

(100 g = 3,75)
staropolska receptura; kawałeczki buraków ćwikłowych
w ostrym tartym chrzanie, z dodatkiem przypraw i wina

TYLKO TERAZ

2

29

produkt
chłodzony

Ćwikła
z chrzanem
Opak. 300 g
(1 kg = 7,63)

TYLKO TERAZ

4

99

TYLKO TERAZ

7

99

Kapusta
kiszona

Opak. 3 kg
(1 kg = 2,66)

PROVITUS

Kapusta młoda
z koperkiem
Słoik 480 g

(1 kg = 10,40)
bez substancji konserwujących

TYLKO TERAZ

4

99

Ogórki kiszone
Słoik 600 g

(1 kg = 12,48)
z dodatkiem czosnku i przypraw;
masa netto po odsączeniu: 400 g

TYLKO TERAZ

12

99

Ogórki
kiszone

Opak. 3 kg
(1 kg = 4,33)

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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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

-20%

3

69

-20

PŁACISZ DO

MNIEJ
TYLKO TERAZ

%

TYLKO TERAZ

1

4

99

49

BAKAL

GOPLANA

Mix ziaren
do sałatek

Jeżyki
Tyci

(100 g = 3,98)
bez GMO;
do wyboru: klasyczny,
śródziemnomorski,
orientalny

miniherbatniki
z karmelem, orzechami
laskowymi, i chrupkami
ryżowymi w czekoladzie
mlecznej

Opak. 50 g

Opak. 100 g

465

DIAMANT

Cukier
trzcinowy

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

TYLKO TERAZ

1

99

TERRAVITA

Czekolada
mleczna
migdały
& kokos
Opak. 50 g

(100 g = 3,98)
z kawałkami prażonych migdałów
i wiórkami kokosowymi

TYLKO TERAZ

5

99

SPIŻARNIA ANNY
WALCZYŃSKIEJ

TYLKO TERAZ

9

99

20

GRYSZCZENIÓWKA

Maliny

Słoik 190 g
(100 g = 5,26)
w słodkim syropie

Konfitura

Słoik 200 g

(100 g = 3,00)
według domowej receptury;
do wyboru: z czarnego bzu,
z mirabelki, z agrestu
z waniliową nutką lub malinowa
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–SOBOTA 29.03–3.04

ŚWIĘTA Z JAJEM i

-15%

3

39

CHÂTEAU

Czekolada orzechowa
Opak. 100 g

3

99

czekolada mleczna
z całymi orzechami

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ
TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

7

5

99

59

JUTRZENKA DOBRE MIASTO

Owoce w czekoladzie
Opak. 200 g

(100 g = 4,00)
do wyboru:
• wiśnia w czekoladzie
• agrest w czekoladzie
• żurawina w czekoladzie mlecznej
• czarna porzeczka w czekoladzie

IRENKI

Ciastka
owsiane

Opak. 150 g

(100 g = 3,73)
do wyboru: z żurawiną
lub z wiórkami kokosowymi

%

-25%

17

99

2399

JACOBS

Cronat Gold
Opak. 200 g
(100 g = 9,00)
kawa rozpuszczalna

TYLKO TERAZ

8

99

CUKIERNIA BELI

Ciasteczka francuskie
Opak. 500 g

(1 kg = 17,98)
z nadzieniem jagodowym

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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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

BĘDZIEMY WAM

słodzić!

5

99

OSTER PHANTASIE

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

399

OSTER PHANTASIE

Jajeczka wielkanocne
Opak. 100 g

7

99

OSTER PHANTASIE

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

4

99

OSTER PHANTASIE

22

OSTER PHANTASIE

Wielkanocne figurki
Opak. 100 g

9

99

MOSER ROTH

Jajeczka
z likierem

Jajka
wielkanocne

(100 g = 3,33)

(100 g = 6,66)

Opak. 150 g

4

49

Opak. 150 g

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.

4

99

OSTER PHANTASIE

Jajeczka marcepanowe
Opak. 100 g

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

5

99

OSTER PHANTASIE

Jajo marcepanowe
Sztuka 175 g
(100 g = 3,42)

7

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

OSTER PHANTASIE

Wiosenne migdały
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)

899

OSTER PHANTASIE

14

99

4

99

HARIBO

Jajko
wielkanocne

Galaretka Makarena

(1 kg = 24,98)

(100 g = 2,50)

Opak. 600 g

Mieszanka
wielkanocna
Opak. 250 g
(100 g = 3,60)

POMORZANKA

Opak. 200 g

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.

23

JESZCZE TYLKO

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

kawałeczek!

TYLKO TERAZ

6

49

Mazurek wielkanocny
TYLKO TERAZ

799

Babka drożdżowa
z bakaliami
Opak. 320 g

(1 kg = 24,97)
rodzynki: 11,7%, skórka pomarańczowa: 10,2%

Opak. 300 g

(1 kg = 21,63)
ciasto kruche przekładane
nadzieniem owocowym;
do wyboru z trzema
polewami

TYLKO TERAZ

649

Babka

Sztuka 450 g

TYLKO TERAZ

6

99

24

(1 kg = 14,42)
biszkoptowa; do wyboru:
jogurtowa, mandarynkowa
lub makowa

Keks

Opak. 400 g

(1 kg = 17,48)
z ciasta pszennego;
z mieszanką kandyzowanych
owoców (40%)

TYLKO TERAZ

1

29

Babeczka
do koszyczka
Sztuka 50 g

(100 g = 2,58)
piaskowa; idealnie nadaje się
do koszyczka wielkanocnego

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–SOBOTA 29.03–3.04

TYLKO TERAZ

7

99

CONRADL

Makowiec

Opak. 450 g

(1 kg = 17,76)
tradycyjna receptura;
nadzienie makowe: 51%;
posypany makiem
i skórką pomarańczową

TYLKO TERAZ

9

99

Makowiec premium
Opak. 500 g

(1 kg = 19,98)
z ciasta drożdżowego; w polewie z belgijskiej czekolady;
zawartość masy makowej: ponad 60%; ręcznie dekorowany
i zwijany; obficie posypany bakaliami

TYLKO TERAZ

4

99

Babeczki wielkanocne
Opak. 270 g
(1 kg = 18,48)
ciasto kruche
z nadzieniem
wiśniowym,
w posypce
z cukru pudru

TYLKO TERAZ

6

49

CONRADL

Ciasto z wiśniami/jabłkami
Sztuka 290 g

(1 kg = 22,38)
ciasto biszkoptowe, posypane kruszonką;
zawartość nadzienia: ok. 25%
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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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04
TYLKO TERAZ

6

99

TAHEEBO

Herbata liściasta
Opak. 75 g

(100 g = 9,32)
wyprodukowana w Polsce;
do wyboru:
• Malinowa Siła – czarna z maliną
• Piña Colada – czarna z ananasem
i kokosem
• Mleczna Kraina – czarna z wanilią

NA EKSPOZYTORZE

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

TYLKO TERAZ

449

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
TYLKO TERAZ

4

49

Piwo Grimbergen
Blonde
Butelka 0,33 l

(1 l = 13,61)
o intensywnym smaku, z wyczuwalnym
aromatem lukrecji, miodu i orientalnych
przypraw
kraj pochodzenia: Belgia
alk. 6,7% obj.

TYLKO TERAZ

HORTEX

11

Sok 100% mango

99

Butelka 1 l

z zagęszczonych soków i przecierów; źródło
witaminy C; do wyboru: mango-jabłko,
mango-pomarańcza, mango-ananas

Piwo Radovar
Puszka 4 × 0,5 l

(1 l = 6,00)
produkowane w stylu Bohemian Pilzner
na czeskich drożdżach
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,2% obj.

TYLKO
W 2PAKU
TYLKO TERAZ

6

99

Coca-Cola

Butelka 2 × 1 l
(1 l = 3,50)
napój gazowany
z dodatkiem kofeiny

26

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–SOBOTA 29.03–3.04

-34

%

1

49

MNIEJ

-20%

2

79

TOPIC

Karma mokra
dla kota

-34

PŁACISZ DO

229

%

Puszka 205 g

(100 g = 0,73)
pełnoporcjowa; z witaminami A, D3
i E; z kwasami tłuszczowymi omega-3
i omega-6; do wyboru: z kurczakiem
i kaczką, z wołowiną i kurczakiem,
z wołowiną, indykiem i kurczakiem

STREFA PUPILA

5

39

3

49

FOLIA

PEDIGREE

Torebki śniadaniowe

Karma mokra dla psa

(1 szt. = 0,06)
tłuszczoszczelne, zachowują smak
i aromat produktów

(1 kg = 13,48)
do wyboru:
• w galaretce: junior
• w sosie: dla dorosłych psów

Opak. 50 szt.

Opak. 4 × 100 g

-24%
-25

2

%

99

ALDI

Torba
na zakupy

3

Sztuka
99

wielokrotnego użytku,
z 4 uchwytami

2

99

395

TISSI

Ręczniki kuchenne
Opak. 2 rolki

megarolka 2 × 96 listków; 2-warstwowe,
100% celuloza, bielone bez użycia chloru

-22

5

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.

SOLO

%

79

Papier toaletowy,
3-warstwowy

7

Opak. 8 rolek
49

(1 rolka = 0,72)
czysta celuloza, bielona bez użycia
chloru; wyjątkowo miękki i wytrzymały;
z ozdobnym wzorem

27

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

-27%

9

O.B.

Tampony

Opak. 24 szt.

99

-22%

5

99

775

CAREFREE

%

-26%

5

49

749

SATESSA

Wkładki higieniczne

Wkładki urologiczne

(1 szt. = 0,25/0,21/0,20/0,18)
z powłoczką Soft Touch; dopasowują się
do ruchów ciała; do wyboru różne rodzaje

(1 szt. = 0,55/0,46/0,39)
higieniczne i niezawodne; z elastycznymi bocznymi osłonkami;
o anatomicznym kształcie; do wyboru: normal – 14 sztuk,
extra – 12 sztuk, extra plus – 10 sztuk

Opak. 24/28/30/34 szt.

28

1369

-27

PŁACISZ DO

MNIEJ

(1 szt. = 0,42)
zapewniają wyjątkowy komfort
i niezawodną ochronę; do wyboru:
normal lub super

Opak. 10/12/14 szt.

TYLKO TERAZ

9

99

TAFT

Żel do włosów
Opak. 150 ml

(100 ml = 6,66)
do wyboru różne rodzaje

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.

O WŁOS

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04

Konopne, wegańskie
produkty do pielęgnacji
jamy ustnej zawierają 97%
składników pochodzenia
naturalnego

-22

PŁACISZ DO

od wiosny

MNIEJ

-22

NA EKSPOZYTORZE

11

%

%

99

TYLKO TERAZ

10

99

BIO MADENT

Pasta do zębów

1549

TAFT

Lakier do włosów
Opak. 300 ml

(1 l = 39,97)
do wyboru różne rodzaje

Opak. 100 ml

TYLKO TERAZ

11

99

BIO MADENT

Płyn
do płukania
jamy ustnej
Opak. 500 ml
(1 l = 23,98)

-20%

7

99

999

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.

PALETTE

Farba do włosów
Opak.

do wyboru różne kolory

29

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 29.03–3.04
ŚWIEŻY
ZAPACH

PIELĘGNACYJNA

siła konopi

NIE ZAWIERAJĄ
SLS

BEZ SUROWCÓW
ROPOPOCHODNYCH
I PARABENÓW

BEZ
SILIKONÓW

NIETESTOWANE
NA ZWIERZĘTACH

PRZEBADANE
DERMATOLOGICZNIE

Linia kosmetyków Nutka Konopie Polskie
przeznaczona jest dla skóry z oznakami zmęczenia,
podrażnienia i odwodnienia. Dzięki zawartości
kannabinoidów (CBD), witamin, minerałów
i fitosteroli kosmetyki te działają na skórę kojąco,
ochronnie i przeciwstarzeniowo.

NA EKSPOZYTORZE

NUTKA

Emulsja
do higieny
intymnej
(100 ml = 4,05)

11

NUTKA

Balsam
do ciała

Opak. 222 ml
(100 ml = 5,36)

30

11

NUTKA

NUTKA

99

Serum/
Krem
do twarzy

Żel pod prysznic/
Płyn micelarny/
Mydło

(100 ml = 79,97/47,98)
do wyboru różne rodzaje

(1 l = 29,98)
do wyboru różne rodzaje

Opak. 30/50 ml

Opak. 222 ml

89

23

99

899

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

7

99

NUTKA

Żel do twarzy
z glinką
Opak. 100 ml

Opak. 400 ml

TYLKO TERAZ

7

99

NUTKA

TYLKO TERAZ

12

99

NUTKA

TYLKO TERAZ

11

99

NUTKA

Krem
do rąk/stóp

Tonik/Peeling
do twarzy

Szampon/
Odżywka do włosów

do wyboru różne rodzaje

(100 ml = 12,99/5,20)
do wyboru różne rodzaje

(100 ml = 4,80/1 l = 29,98)
do wyboru różne rodzaje

Opak. 100 ml

Opak. 100/250 ml

Opak. 250/400 ml

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
produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkach

TYLKO TERAZ

449

CZW.–SOB. 1–3.04

-12

PŁACISZ DO

MNIEJ

-12

4

%

99

Halibut niebieski

%

Cena za 100 g
filet bez skóry

BALTA MARE

Dorsz atlantycki
Cena za 100 g
polędwica bez skóry

*

569

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

TYLKO TERAZ

23

90

Królik elementy
Cena za kg

świeży, porcjowany

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.

31

JUŻ OD CZWARTKU
-21%

4

39

HAGA

Mięsiwo
z kurczaka

5

59

Słoik 280 g

(1 kg = 15,68)
mięso drobiowe z kurczaka: 84%

CZW.–SOB. 1–3.04

-27

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

-27%

1

29

179

KING’S CROWN

Groszek konserwowy
Puszka 400 g

(100 g = 0,54)
masa netto po odsączeniu: 240 g

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO TERAZ

produkt
głęboko
mrożony

5

99

Pierogi
z grzybami
leśnymi
Opak. 500 g

(1 kg = 11,98)
zawartość grzybów
(borowiki i maślaki):
ok. 26,4%; bez barwników, bez dodatku aromatów

32

-21%

5

49

699

ALL SEASONS

Warzywa na patelnię
Opak. 750 g

(1 kg = 7,32)
do wyboru: mieszanka azjatycka,
włoska lub kalifornijska

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.

-33

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

-33%

2

99

-28%

1

99

279

GOLDÄHREN

Bułeczki/
Bagietki do wypieku
Opak. 300 g

TYLKO TERAZ

3

49

PRZYSNACKI

Chrupki

449

LORENZ

Crunchips

Opak. 140 g

(100 g = 2,14)
do wyboru:
X-cut ser-cebula
lub pieczone żeberka

Opak. 175 g

(100 g = 1,99)
o smaku zielonej cebulki

(1 kg = 6,63)
do samodzielnego wypieku;
czas przygotowania: 8–10 minut; do wyboru:
bułeczki (6 szt.) lub bagietki (4 szt.)

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
NA EKSPOZYTORZE

-23%

2

29

299

LAJKONIK

Paluszki

Opak. 200 g

(100 g = 1,15)
do wyboru: Junior o smaku
waniliowym lub słone

-22%

1

69

Frugo

219

Butelka 500 ml
(1 l = 3,38)
napój wieloowocowy;
do wyboru: czarne,
zielone, mango

TYLKO TERAZ

2

29

Piwo Kasztelan
niepasteryzowane
Puszka 6 × 0,5 l

(1 l = 4,58)
jasne, pełne; niepasteryzowane
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.

CENA ZA PUSZKĘ PRZY ZAKUPIE 6PAKU

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.

33

JUŻ OD CZWARTKU
-21%

1

49

189

DAWTONA

Drugie Śniadanie
Mus owocowy

CZW.–SOB. 1–3.04

Opak. 100 g

-33
DO

PŁACISZ

MNIEJ

pasteryzowany; bez dodatku cukru; do wyboru:
marakuja-brzoskwinia-banan-jabłko, marchew-mango-jabłko,
truskawka-jabłko-banan, mango-jabłko

%

BEZ DODATKU CUKRU

TYLKO TERAZ

2

Z POLSKICH
JABŁEK

99

NATURIO

Smoothie

Butelka 330 ml

(1 l = 9,06)
z zagęszczonych przecierów
i soków owocowych; do wyboru:
Energia, Uroda, Odporność

TYLKO TERAZ

4

99

-33

4

%

99

34

NESTLÉ

Szarlotka
jabłka prażone

7

49

Słoik 860 g

(1 kg = 5,80)
idealna do ciast, lodów, deserów,
gofrów czy naleśników

Cheerios
Owsiany

Opak. 210 g

(100 g = 2,38)
o smaku jabłka i cynamonu;
85% pełnego ziarna owsa

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.

-23
DO

PŁACISZ

MNIEJ

%

NIMM2

Śmiejżelki
Opak. 90 g

(100 g = 2,54)
do wyboru: o smaku
owocowym, jogurtowym
lub kwaśne

-20%

399

CHÂTEAU

Orzeźwiające paluszki
Opak. 150 g

4

39

99

99

(100 g = 2,66)
czekoladowe, z nadzieniem
pomarańczowo-cytrynowym

-23

2

%

29

299

GARDENLINE

Margaretki na pniu
Sztuka

średnica doniczki: 19 cm; wysokość: 70–80 cm;
średnica korony kwiatu: 40–45 cm; do wyboru różne kolory

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.

35

OD ŚRODY 31.03

449

AKTYWNIE

w plenerze

QUADRO

Piramida wspinaczkowa
dla dzieci
Zestaw

237 elementów; możliwość skonstruowania
12 projektów, każdy służy treningowi
umiejętności różnych grup wiekowych;
maks. obciążenie: 100 kg

34

99

DLA DZIECI
OD 3. ROKU ŻYCIA

PLAYLAND

Maszyna do baniek
mydlanych
Zestaw

doskonała zabawa dla dzieci; maszynka
wypuszcza bańki poprzez naciśnięcie przycisku;
w zestawie butelka z płynem uzupełniającym
(500 ml) oraz baterie; do wyboru dwa rodzaje

36

BATERIE W ZESTAWIE

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.

OD ŚRODY 31.03

TWÓJ
POJAZD

KIEROWNICA
Z HAMULCEM
RĘCZNYM
I PROSTYM
MECHANIZMEM
SKŁADANIA

na szybki
dojazd

DUŻE KÓŁKA
O ŚREDNICY
200 MM

SPRĘŻYNA
AMORTYZUJĄCA
DRGANIA

HIT

149
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.

ACTIVE TOUCH

Hulajnoga
aluminiowa
amortyzowana
Sztuka

• duże kółka o średnicy 200 mm
• łożyska kulkowe ABEC 7
• możliwość bezstopniowej regulacji
kierownicy do 108 cm
• antypoślizgowa powierzchnia podestu
• hamulec ręczny i hamulec tylnego koła
• nóżka do łatwego parkowania
• składana dla łatwiejszego transportu
• dla użytkowników o masie ciała od 20
do 100 kg

37

OD ŚRODY 31.03

1.

1.

Z REGULACJĄ
WILGOTNOŚCI

MODNE
ODBLASKOWE
ELEMENTY

2.

2.

Z REGULACJĄ
WILGOTNOŚCI

ODDYCHAJĄCA

ACTIVE TOUCH

HIT

39

1.

99

38

Koszulka
rowerowa
damska/męska
Sztuka

100% poliester lub 90% poliester,
10% elastan; do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: damskie: S–L
męskie: M–XL

06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

44

2.

99

ACTIVE TOUCH

Spodenki rowerowe
z wkładką
damskie/męskie

ELASTYCZNE

MODNE
ODBLASKOWE
ELEMENTY

Para

82% poliester, 18% elastan; siatka: 84% poliester,
16% elastan; wkładka: 88% poliester (Coolmax®),
12% elastan; wkładka zawiera materiał biobójczy
redukujący rozwój bakterii; zapewnia higienę
i uczucie świeżości; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

ODDYCHAJĄCE

06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

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.

ROWEROWO,

kolorowo!

22

99

7

99

OD ŚRODY 31.03
WIATROSZCZELNA

Parasol składany z etui
Sztuka

lekki i poręczny, o niewielkich rozmiarach – złożony
ma długość ok. 17 cm; po rozłożeniu średnica ok. 90 cm;
z poręcznym etui; do wyboru różne rodzaje

ACTIVE TOUCH

Skarpety rowerowe
damsko-męskie
Para

17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI

57% poliamid (Tactel®), 41% poliester (Coolmax®),
2% elastan (Lycra®) lub 50% poliamid (Tactel®),
48% poliester (Coolmax®), 2% elastan (Lycra®); w wersji
standardowej lub krótkiej; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–43/46

WYSOKI
KOMFORT
NOSZENIA

ELASTYCZNE

16

99

20.0.28890 INSTITUTE

ACTIVE TOUCH

Rękawiczki rowerowe
damskie/męskie
Para

mieszanka poliestru i elastanu; zapięcie na rzep;
żelowe wstawki od wewnętrznej strony dłoni;
na palcach elementy ułatwiające zdejmowanie
rękawiczek; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 7–9,5
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

44

ODDYCHAJĄCA

99

ACTIVE TOUCH

Peleryna/Spodnie
przeciwdeszczowe
damsko-męskie
Sztuka/Para

100% poliester z impregnacją;
do wyboru: peleryna lub spodnie
Rozmiary:
Peleryna: rozmiar uniwersalny
Spodnie: S–XL

VNTO 082265 OeTI

WODOODPORNA

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.

39

NIE MARNUJ
DESZCZÓWKI

OD ŚRODY 31.03

wykorzystaj ją
z pompą

249

FERREX

Pompa ogrodowa
Sztuka

solidna metalowa konstrukcja; bezobsługowy
silnik z zabezpieczeniami na wypadek
przegrzania i przeciążenia; do podlewania
ogrodu lub do przepompowywania
i wypompowywania wody wodociągowej
i deszczowej; moc: 1000 W; maksymalna
wydajność tłoczenia: ok. 4600 l/h;
maksymalna wysokość tłoczenia: ok. 45 m;
maksymalna wysokość zasysania: ok. 7 m;
maksymalna temperatura wody: 35°C

9

99

29

99

79

99

40

WORKZONE

CAR XTRAS

Podnośnik hydrauliczny
Sztuka

do podnoszenia dużych ciężarów; maks. obciążenie: 5 t;
zakres wysokości położenia: 195–380 mm; 3-częściowa
dźwignia pompy; z praktyczną walizką do przechowywania

Szczypce

Sztuka/Zestaw
do wyboru: szczypce do ściągania
izolacji lub szczypce do zaciskania
końcówek w zestawie ze złączami
RJ45 (12 sztuk) oraz RJ12 (12 sztuk)

TOP CRAFT

Smar/Olej
w sprayu

Opak. 500 ml

(1 l = 19,98)
uniwersalne materiały
smarowe, niezbędne
w domu i garażu; proste
i skuteczne w zastosowaniu;
do roweru, do zawiasów itp.;
do wyboru olej lub smar
w puszce

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.

OD ŚRODY 31.03

79

99

GARDENLINE

Nożyce teleskopowe do gałęzi
Sztuka

z powłoką antyadhezyjną; wytrzymałe utwardzone ostrza; system dźwigniowy zapewnia łatwe
przecinanie; zabezpieczenie antykorozyjne; długość: od 675 do 925 mm; do drzew owocowych,
krzewów ozdobnych i róż

139

FERREX

14

99

GARDENLINE

Sekator ogrodowy

Pompa fontannowa
Sztuka

moc: 50 W; obudowa pompy ze stali
nierdzewnej; maksymalna wydajność
tłoczenia: 1750 l/h; maksymalna wysokość
tłoczenia: ok. 2 m; maksymalna głębokość
zanurzenia: do 3 m; kabel zasilający
z wtyczką z zabezpieczeniem ochronnym,
długość kabla: ok. 10 m

Sztuka

ostrze tnące ze stali SK5, dolne ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyty z polipropylenu z wkładką TPR;
do wyboru: sekator z ostrzem typu by-pass lub sekator z ostrzem kowadełkowym; długość: ok. 205 mm

19

99

WORKZONE

Zestaw narzędzi precyzyjnych
Zestaw

narzędzia do precyzyjnego majsterkowania, modelarstwa,
napraw elektronicznych; do wyboru: zestaw narzędzi do naprawy
smartfonów (17 części), zestaw bitów precyzyjnych (18 części)
lub zestaw nożyków (14 części)

17

99

GARDENLINE

Nawóz długodziałający
do roślin balkonowych
Opak. 35 szt.

nawóz NPK z mikroelementami; w postaci koreczków; automatyczne
prawidłowe dozowanie; do 6 miesięcy optymalnego działania

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.

41

OD ŚRODY 31.03

POTRZEBNE

w każdym ogrodzie

19

99

BELAVI

Doniczka na balustradę
Sztuka

z tworzywa sztucznego; wymiary: ok. 59/26 × 24 cm;
z wycięciem na balustradę; do wyboru różne rodzaje

139

19

99

GARDENLINE

Kompostownik 340 l

BELAVI

Sztuka

zamykany na kłódkę; dzięki ciemnej barwie dobrze pochłania ciepło słoneczne;
szczeliny wentylacyjne umożliwiają dopływ świeżego powietrza, co sprzyja szybszemu
procesowi kompostowania; wieko przegubowe z zawiasami; wymiary: ok. 86 × 78 × 65 cm

Sztuka

do równomiernego nawadniania roślin; długość: 60 cm; do wyboru dwa kolory

24

64

Wycieraczka
z nadrukiem wiosennym

Kosze do segregacji śmieci

99

HOME CREATION

Sztuka

100% poliester; wymiary: 70 × 55 cm; do wyboru różne rodzaje

42

Skrzynka na kwiaty
z systemem nawadniania

99

PROSPERPLAST

Zestaw 3 szt.

pojemność: 3 × 20 l; oszczędność miejsca dzięki możliwości
ustawienia jednego na drugim; w zestawie kolorowe naklejki
ułatwiające sortowanie odpadów; do wyboru różne rodzaje

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.

OD ŚRODY 31.03

60°C
TEMPERATURA
PRANIA

14

99

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

HOME CREATION

19

99

Słoik na cukierki

Sztuka/Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• słoik o pojemności ok. 1,6 l z łopatką
• zestaw 2 słoików o pojemnościach
470 i 700 ml ze szczypcami

HOME CREATION

Ścierki żakardowe
do naczyń
Opak. 3 szt.

A02-0301 HOHENSTEIN HTTI

44

99

100% bawełna BIO; wymiary: 50 × 70 cm;
do wyboru różne zestawy

NOVITESSE

Certified by CU816183

Prześcieradło z jerseyu
Sztuka

100% bawełna; dookoła
obszyte gumką; wymiary:
140–160 × 200 cm;
do wyboru różne kolory

M1KN895F0 HOHENSTEIN HTTI

60°C
TEMPERATURA
PRANIA

24

99

Dziecięcy zestaw
śniadaniowy
Zestaw

z bohaterami ulubionych bajek;
w zestawie: kubek, talerz i miseczka;
do wyboru różne rodzaje

119

HOME CREATION

Regał
na obuwie,
z siedziskiem
Sztuka

oszczędza miejsce, łącząc
funkcje regału na buty
oraz szerokiej i wygodnej ławy
ułatwiającej ich zakładanie;
stabilny metalowy stelaż
oraz aksamitna w dotyku
miękka tapicerka; wymiary:
ok. 80 × 57 × 30 cm

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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Wielce się cieszymy,
że to już święta!
Bo kochamy puszyste lukrowane
baby drożdżowe! Dolewki żurku
i aromatyczne kęsy białej kiełbaski.
Jaja w czapeczkach z majonezu.
Słodkie nuty mazurków…
Ale nade wszystko lubimy wspólny czas
spędzany przy świątecznym stole.
Smakowanie, przekąszanie,
rodzinne przekomarzanie.
I takich świąt życzy Wam ALDI: pełnych słońca,
uśmiechów i wiosennej nadziei, że ta radość
zostanie z nami na dłużej!
Cieszmy się sobą w te święta!
Wasz #teamALDI
Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00
Formularz kontaktowy na aldi.pl

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.
13/2021

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL

www

aldi.pl
instagram.com/aldi.polska
facebook.com/aldipolska

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

