
SOLO
Papier 
toaletowy 
4-warstwowy
Opak. 10 rolek
(1 rolka = 1,10)

-26%

1099
1499

ENRICO MORI
Piżama 
męska na lato 
z bawełny BIO
Komplet 

HIT

2999
FERREX
Elektryczna 
podkaszarka 
do trawy
Sztuka

HIT

119

Knedel 
czeski
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)

HIT

399
produkt

chłodzony

� � kie
specjały

ORYGINALNA 
CZESKA RECEPTURA

Strona 20 Strona 26 Strona 35
OD PONIEDZIAŁKU 12.04 OD ŚRODY 14.04 OD SOBOTY 17.04

OFERTA OD 12.04Raz ALDI, zawsze ALDI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



DO-50%OWOCE 
I WARZYWA

Kapusta czerwona
Cena za kgCena za kg-50%

149
299

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MYTA

CENA ZA 
OPAKOWANIE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.2

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 12–17.04

ŚWIEŻEJESZ 
Fasola biała świeża
Opak. 1 kg

-25%

599
799

ŚWIEŻEJESZ 
Marchew 
Opak. 1 kg

-37%

249
399

ŚWIEŻEJESZ 
Rukola
Opak. 100 g

-33%

299
449



149
299

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MYTA

CENA ZA 
OPAKOWANIE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.2
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ŚWIEŻEJESZ 
Fasola biała świeża
Opak. 1 kg

599
799

ŚWIEŻEJESZ 
Marchew 
Opak. 1 kg

249
399

ŚWIEŻEJESZ 
Rukola
Opak. 100 g

299
449

W GRONIE
smakoszy

TARTA Z WINOGRONAMI

SKŁADNIKI PRZEPIS

• 250 g mąki pszennej
• 125 g zimnego masła
• 2 łyżki cukru
• 1 żółtko
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• szczypta soli
• 1 budyń waniliowy z cukrem
• 400 ml mleka 3,2% 
• 125 g miękkiego masła
• czerwone winogrona
• cukier puder do dekoracji

Mąkę, zimne masło, cukier, żółtko, proszek do pieczenia oraz 
szczyptę soli zagnieć szybko na zwarte ciasto. Uformuj kulę i odstaw 
do lodówki na 30 min. W tym czasie przygotuj krem. Ugotuj budyń – 
z mniejszą ilością mleka niż podano na opakowaniu (400 ml). 
Budyń ostudź i zmiksuj na puch z miękkim masłem. Schłodzone 
ciasto rozwałkuj i przełóż na wyłożoną papierem do pieczenia 
formę do tarty o średnicy 28 cm. Piecz ok. 20–30 min w piekarniku 
nagrzanym do 200°C, aż spód będzie złocisty. Na wystudzone ciasto 
nałóż krem, a na nim czerwone winogrona. Jeśli owoce są duże, 
możesz je przekroić na połówki i układać nacięciem do dołu. 
Przed podaniem oprósz tartę cukrem pudrem. Smacznego!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 3
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Winogrona 
ciemne
Cena za kg
klasa I

-29%

849
1199

Granat
Sztuka

-31%

379
549

Kiwi
Sztuka
klasa I

-33%

079
119



GOODVALLEY
Policzki 
wieprzowe
Opak. 300 g
(1 kg = 49,97)
z chowu bez antybiotyków, 
zerowy ślad węglowy 

TYLKO TERAZ

1499

Ćwiartka 
z kurczaka
Cena za kg
klasa A; świeża; z chowu 
bez antybiotyków

TYLKO TERAZ

869
Filet z piersi 
kurczaka
Cena za kg
klasa A; świeży; z chowu 
bez antybiotyków

TYLKO TERAZ

1839

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
wieprzowo-wołowe

-30%

699
999

DO-41%MIĘSO

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

-41%

499
849

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczki 
z piersi indyka
Cena za kg
świeże; klasa A

-20%

1990
2490

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
z szynki wieprzowej

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

produkt
chłodzony

MORLINY
Wątróbka z indyka 
wolno gotowana
Opak. 420 g
(1 kg = 19,02)
z cebulką i jabłkiem 

TYLKO TERAZ

799

SOKOŁÓW
Sokoliki 
Opak. 140 g
(100 g = 1,78)
parówki dla dzieci; 90% mięsa 
drobiowo-wieprzowego

-16%

249
299

WĘDLINIARNIA
Kiełbaski białe 
z szynki
Opak. 270 g
(1 kg = 22,19)
wieprzowe; 95% mięsa z szynki 

-25%

599
799

DO-28%WĘDLINY

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Pasztet z indyka
Opak. 200 g
(100 g = 1,85)
pieczony; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 115 g mięsa i podrobów z indyka

-21%

369
469

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Schab pieczony
Opak. 100 g
wieprzowy, w plastrach; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 115 g schabu wieprzowego

-28%

359
499

SOKOŁÓW
Boczek wędzony
Opak. 100 g
surowy; w plastrach

-23%

299
389

KRAKUS
Szynka 
konserwowa
Puszka 455 g
(1 kg = 21,96)
z galaretką

-28%

999
1399produkt

chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 5
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DO-34%34%34PIECZYWO

Bułka 
żytnia
Sztuka 58,5 g
(100 g = 1,01)
na bazie mąki żytniej

TYLKO TERAZ

059

Bułka 
z ziarnem dyni
Sztuka 80 g
(100 g = 0,81)
z dodatkiem płatków 
ziemniaczanych

-34%

065
099

Chleb 
słonecznikowy 

Sztuka 440 g
(1 kg = 4,30)
pszenno-żytni

-24%

189
249

PROSTO Z PIECA ALDI 
Nasze pieczywo smakuje pysznie tuż po zakupie, 

ale możesz je też zamrozić i zjeść później. 
Potwierdza to Centrum Prawa Żywnościowego. 

Czeskie ciastko
Sztuka 113 g
(100 g = 2,20)
z nadzieniem serowym (35%)

TYLKO TERAZ

249
Czeski rohlik
Sztuka 110 g
(100 g = 2,26) 
rogalik z nadzieniem nugatowym (12%) 
i kremem o smaku waniliowym (15%)

TYLKO TERAZ

249

Sucharki
Opak. 
225/230/235 g
(100 g = 2,00/1,95/1,91)
do wyboru: 
bez dodatku cukru, 
delikatesowe, 
pełnoziarniste 
lub z rodzynkami

TYLKO TERAZ

449

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.6
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RYBY Z ALDI

HOCHLAND
Serek 
Kanapkowy 
czekoladowy
Opak. 130 g
(100 g = 2,30)
kremowy serek twarogowy z czekoladą

TYLKO TERAZ

299

649
899

Makrela, tusza
Cena za 100 g
świeża

TYLKO TERAZ

199
BALTA MARE 
Pstrąg łososiowy
Cena za 100 g
filet, ze skórą; przepis na odwrocie opakowania

299
389

ORIENT SPECIALS
Konfitura 
orientalna
Słoik 265 g
(1 kg = 18,83)
do wyboru: figowa lub z owocem granatu

TYLKO TERAZ

499

SWEET VALLEY
Deser 
owocowy
Opak. 4 × 120 g
(100 g = 4,44/4,00/1 kg = 28,54)
4 jednoporcjowe kubeczki; do wyboru: morele, 
maliny, czarne porzeczki, ananasy, gruszki, czereśnie, 
brzoskwinie; masa netto po odsączeniu: 4 × 45/50/70 g

TYLKO TERAZ

799

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

IDEALNE
do śniadania

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 7
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RYBY Z ALDI

HOCHLAND
Serek 
Kanapkowy 
czekoladowy
Opak. 130 g
(100 g = 2,30)
kremowy serek twarogowy z czekoladą

TYLKO TERAZ

299

DO-27%NABIAŁ

HOFBURGER
Ser gouda
Opak. 400 g
(1 kg = 16,23) 
w plastrach 

-27%

649
899

Makrela, tusza
Cena za 100 g
świeża

TYLKO TERAZ

199
BALTA MARE 
Pstrąg łososiowy
Cena za 100 g
filet, ze skórą; przepis na odwrocie opakowania

-23%

299
389

ORIENT SPECIALS
Konfitura 
orientalna
Słoik 265 g
(1 kg = 18,83)
do wyboru: figowa lub z owocem granatu

TYLKO TERAZ

499

SWEET VALLEY
Deser 
owocowy
Opak. 4 × 120 g
(100 g = 4,44/4,00/1 kg = 28,54)
4 jednoporcjowe kubeczki; do wyboru: morele, 
maliny, czarne porzeczki, ananasy, gruszki, czereśnie, 
brzoskwinie; masa netto po odsączeniu: 4 × 45/50/70 g

TYLKO TERAZ

799

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

IDEALNE
do śniadania

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 7
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-23%

179
235

KNUSPERONE
Muszelki 
czekoladowe
Opak. 250 g
(100 g = 0,72) 
wzbogacone 
w 7 witamin

KUPIEC
Coś na Ząb
Opak. 50 g
(100 g = 2,58)
owsianka; do wyboru 
różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

129

KNUSPERONE
Batoniki müsli
Opak. 8 × 25 g
(100 g = 2,00)
z pełnoziarnistymi płatkami 
zbóż; 8 batoników w opakowaniu; 
do wyboru różne rodzaje

-20%

399
499

SUN SNACKS
Popcorn
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
słodki, z karmelem 

TYLKO TERAZ

499

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

KNOPPERS
Baton orzechowy
Opak. 3 × 40 g
(100 g = 3,33)
chrupiący wafelek, krem nugatowy, krem mleczny oraz 
orzechy laskowe w karmelu w polewie z mlecznej czekolady

-20%

399
499

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

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.8
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LYTTOS
Greckie 
specjały
Puszka 280 g
(1 kg = 24,96)
do wyboru: ciecierzyca 
w sosie pomidorowym, liście winogronowe 
nadziewane ryżem, soczewica z warzywami

TYLKO TERAZ

699

TAKIE PROSTE
Polędwiczki 
z kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 17,48)
panierowane

-30%

699
999

Makaron wstążki 
5-jajeczny
Opak. 500 g
(1 kg = 8,98)
wyrabiany ręcznie według tradycyjnej 
receptury; z mąki z pszenicy durum; 
do wyboru dwa rodzaje

-22%

449
579

TAKIE PROSTE
Skrzydełka 
z kurczaka
Opak. 450 g
(1 kg = 15,53)
do wyboru: panierowane lub pieczone 

-22%

699
899

TAKIE PROSTE
Szpecle/Kopytka
Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)
do wyboru:
• szpecle – 10 jaj na kilogram mąki
• kopytka – ze świeżych ziemniaków

-22%

349
449

ŁOWICZ 
Sos 
Słoik 500 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: boloński, 
słodko-kwaśny, spaghetti

-20%

399
499

TAKIE PROSTE
Kebab 
z kurczaka 
z sosem
Opak. 450 g
(1 kg = 15,53)
pieczone cięte 
mięso z kurczaka 
w przyprawach, 
z sosem czosnkowym

-30%

699
999

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Duo roladki 
z chrzanem 
w galarecie
Opak. 150 g
(100 g = 2,66)
roladki szynkowo-serowe 
z ostrym nadzieniem 
chrzanowym w galarecie; 
ręcznie produkowane

TYLKO TERAZ

399
produkt

chłodzony

 bez substancji konserwujących

 bez substancji konserwujących

 bez dodatku fosforanów
 bez dodatku glutaminianu 

 monosodowego

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 9
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BRACIA SADOWNICY
Sok 
Tłoczone Jabłko 
Butelka 0,75 l
(1 l = 6,65) 
do wyboru: jabłko z marchewką 
lub jabłko słodkie odmiany 

TYLKO TERAZ

499
MORENO
Mocca
Słoik 200 g
(100 g = 4,75)
kawa rozpuszczalna 
aglomerowana; mocna 
i aromatyczna

-20%

949
1199

SO!CZYSTE
Sok 
jabłkowy
Butelka 1 l
100%

-25%

185
249

BIFIX
Herbatka Herbatka 
ziołowa
Opak. 40 gOpak. 40 g
(100 g = 7,48)
liściasta; 
do wyboru: 
mięta lub melisamięta lub melisa

-33%

299
449

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

CHOCEUR
Czekolada 
& herbatnik
Opak. 300 g
(1 kg = 26,63) 
czekolada mleczna 
z herbatnikiem; 
do wyboru: z nadzieniem 
mlecznym lub cappuccino

-20%

799
999

DR GERARD
Pryncypałki
Opak. 235/214 g
(100 g = 1,40/1,54)
do wyboru: klasyczne 
lub orzechowe

-26%

329
449

NFC  NIE 
Z KONCENTRATU

BISCOTTO
Ciastka 
szwajcarskie
Opak. 100 g
do wyboru czekoladowe 
ciastka w różnych 
kształtach

TYLKO TERAZ

699

POLSKIE
JABŁKA

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10
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� � kie
specjały

KOSTELECKÉ UZENINY
Kostelecka 
polędwica 
z pieprzem 
premium
Opak. 100 g
szynka wieprzowa 
w posypce pieprzowej; 
zawartość mięsa: 95%

TYLKO TERAZ

449
KOSTELECKÉ UZENINY
Kostelecka polędwica 
debreczyńska
Opak. 100 g
wieprzowa; 
plastry

TYLKO TERAZ

399

KOSTELECKÉ UZENINY
Javořické 
parówki
Opak. 340 g
(1 kg = 19,09)
cienkie kiełbaski wieprzowe

TYLKO TERAZ

649
KOSTELECKÉ 
UZENINY
Kosteleckie 
salami 
Hermin
Opak. 80 g
(100 g = 6,24)
suszone, dojrzewające; 
w plastrach; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 155 g mięsa 
wieprzowego

TYLKO TERAZ

499
KOSTELECKÉ 
UZENINY 
Utopenci
Słoik 380 g
(100 g = 2,55)
kiełbaski wieprzowo-
-wołowe w zalewie 
octowej; masa netto 
po odsączeniu: 235 g

TYLKO TERAZ

599

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

KOSTELECKÉ UZENINY
Kostelecka 
kiełbasa 
premium
Opak. 160 g
(100 g = 4,37)
suszona, dojrzewająca; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 150 g mięsa 
wieprzowego

TYLKO TERAZ

699

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 11
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Serek ołomuniecki 
z czosnkiem
Opak. 125 g
(100 g = 3,99)
tradycyjne czeskie serki w formie przekąski; z dodatkiem 
czosnku, o charakterystycznym intensywnym smaku i zapachu

TYLKO TERAZ

499

OLMA 
Pomazanka
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
tradycyjna pasta na bazie śmietany; 
do wyboru: naturalna, z chrzanem, ze szczypiorkiem

TYLKO TERAZ

399

Serek ołomuniecki
Opak. 125 g
(100 g = 3,99)
olomoucké tvarůžky to oryginalny czeski ser; 
odznacza się charakterystycznym smakiem i aromatem 
w zależności od stopnia dojrzałości

TYLKO TERAZ

499

Ser hermelin
Opak. 180 g
(100 g = 4,44)
miękki ser z białą pleśnią; marynowany 
z mieszanką przypraw w ziołowej zalewie; 
w Czechach popularny jako przekąska do piwa

TYLKO TERAZ

799

Czeski ser 
panierowany 
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 3,25)
oryginalny czeski ser; 
do przygotowania 
w piekarniku 
lub smażenia 
na patelni

-27%

649
899

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

OLMA
Deser trójwarstwowy
Opak. 145 g
(100 g = 1,23)
połączenie bitej śmietany, budyniu i dżemu 
owocowego; do wyboru:
• waniliowy ze śmietaną i dżemem wiśniowym
• waniliowy ze śmietaną i dżemem malinowym 
• czekoladowy ze śmietaną i dżemem wiśniowym
• czekoladowy ze śmietaną i dżemem malinowym

TYLKO TERAZ

179

OLMA 
Jogurt 
Selský 
Opak. 180 g
(100 g = 1,11)
do wyboru smaki: jagoda, malina, morela, truskawka

TYLKO TERAZ

199

OLMA
Jogurt Pierot
Opak. 175 g
(100 g = 1,14)
do wyboru smaki: czekolada-orzech, jagoda, kokos-ananas, 
czereśnia, kokos-pomarańcza, truskawka

TYLKO TERAZ

199

OLMA
Jogurt dla dzieci
Opak. 111/113/125 g
(100 g = 1,16/1,14/1,03)
do wyboru: czekoladowy z żelkami, 
truskawkowy z piankami, waniliowy 
z biszkoptami lub żelkami

-21%

129
165

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

OLMA
Jogurt Florian
Opak. 150 g
(100 g = 0,99)
do wyboru smaki: likier jajeczny, 
kawa, owoce leśne, morela

TYLKO TERAZ

149

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

13Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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VITANA
Knedle czeskie
Opak. 450 g
(1 kg = 11,09)
gotowa mieszanka do przygotowania 
czeskich knedli; 6 porcji

TYLKO TERAZ

499

Knedel pszenny 
krojony
Opak. 600 g
(1 kg = 9,98) 
mączny

TYLKO TERAZ

599

LOKALNY 
PRODUCENT

ORYGINALNA 
CZESKA 

RECEPTURA

produkt
chłodzony

Knedle 
z nugatem
Opak. 600 g
(1 kg = 16,65)
twarogowe

TYLKO TERAZ

999

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

Knedel czeskiKnedel czeski
Opak. 500 gOpak. 500 g
(1 kg = 7,98)(1 kg = 7,98)
puszysty; świetnie komponuje się puszysty; świetnie komponuje się puszysty; świetnie komponuje się 
z owocami lub mięsnym sosemz owocami lub mięsnym sosemz owocami lub mięsnym sosem

HIT

399

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.14
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� � kie
specjały

BONECO
Musztarda 
Kremžská 
Słoik 260 g
(1 kg = 11,50)
oryginalna czeska 
musztarda kremska

TYLKO TERAZ

299

HAMÉ
Czeska zupa gotowa
Opak. 300 g
(1 kg = 26,63)
do wyboru: gulaszowa lub flaki

TYLKO TERAZ

799

HAMÉ
Czeskie danie gotowe
Opak. 450 g
(1 kg = 22,20)
do wyboru: halušky (kluski z mięsem wędzonym 
i kiszoną kapustą) lub hovězí guláš 
(gulasz wołowy z knedlikami)

TYLKO TERAZ

999

BONECO
Sos tatarski
Słoik 220 ml
(100 ml = 1,81)
produkt bezglutenowy

TYLKO TERAZ

399
BONECO
Sos musztardowy
Słoik 220 ml
(100 ml = 2,27)
do serów typu francuskiego, pieczonych 
i grillowanych mięs i ryb oraz do sałatek 
warzywnych

TYLKO TERAZ

499
HAMÉ
Gulasz
Puszka 415 g
(1 kg = 19,25)
do wyboru: gulasz wieprzowy,
gulasz wołowy, gulasz pieczarkowy

TYLKO TERAZ

799

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 15
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ORION
Nugeta
Opak. 340 g
(1 kg = 44,09)
krem orzechowy z Czech; 
zawartość orzeszków 
arachidowych: 31%

TYLKO TERAZ

1499

ORION
Lentilky
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)
czekoladowe draże w twardej, 
różnokolorowej polewie cukrowej 

TYLKO TERAZ

699VERBENA
Cukierki ziołowe
Opak. 60 g
(100 g = 4,15)
nadziewane; z melisą i witaminą C

TYLKO TERAZ

249

Wafelek 
Tatranky
Opak. 45 g
(100 g = 3,31)
orzechowy 

TYLKO TERAZ

149
Wafelek 
Tatranky
Opak. 30 g
(100 g = 4,30)
czekoladowy 

TYLKO TERAZ

129

FIGARO
Banan w czekoladzie 
Opak. 25 g
(100 g = 3,96)
pianka o smaku bananowym w czekoladzie

TYLKO TERAZ

099

ORION
Baton Margot 
Opak. 90 g
(100 g = 3,88)
sojowy, kokosowo-rumowy

TYLKO TERAZ

349

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.16
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� � kie
specjały

ORION
Czekolada Studentská
Opak. 180 g
(100 g = 3,88)
do wyboru: mleczno-biała, mleczna o smaku 
kokosowym, malinowym, gruszkowym

TYLKO TERAZ

699

MARLENKA
Torcik miodowy
Opak. 800 g
(1 kg = 62,49)
specjalny karmelowy krem 
oraz naturalny miód nadają 
wypiekom niespotykaną 
trwałość bez użycia substancji 
konserwujących

TYLKO TERAZ

4999

Miodownik
Opak. 130 g
(100 g = 4,61)
z nadzieniem miodowym (45%); oryginalny, z Czech

TYLKO TERAZ

599
produkt

chłodzony

JEMČA
Herbatka 
owocowo-ziołowa 
Opak. 20 × 2 g
(1 szt. = 0,20)
wyprodukowana w Czechach; do wyboru o smaku: 
czereśni, cytryny i imbiru, jabłka i dzikiej róży 
lub wieloowocowym z rabarbarem

TYLKO TERAZ

399
MARILA
Kawa ziarnista
Opak. 500 g
(1 kg = 39,98)
palona w Czechach; 
100% arabika; 
do wyboru: Blonde 
lub Medium

TYLKO TERAZ

1999

ORION
Granko
Opak. 225 g
(100 g = 4,00)
najpopularniejsze w Czechach i na Słowacji 
rozpuszczalne kakao

TYLKO TERAZ

899

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 17
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SMAKUJE Z PIWEM

� � kie
specjały

Piwo Holba 
Premium
Butelka 0,5 l
(1 l = 6,98)
piwo z dominującą 
w smaku goryczką 
kraj pochodzenia: 
Czechy
alk. 5,2% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

349

Piwo Staropramen
Puszka 500 ml
(1 l = 5,38)
piwo dolnej fermentacji warzone z dwóch rodzajów 
słodu oraz z użyciem pięciu odmian chmielu; 
o słodowym smaku i wyraźnej chmielowej nucie goryczkio słodowym smaku i wyraźnej chmielowej nucie goryczki
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5,0% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

Piwo 
Litovel 
Premium
Butelka 0,5 l
(1 l = 6,98)
oryginalne piwo typu 
pils, pasteryzowane
kraj pochodzenia: 
Czechy
alk. 5,0% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

349
BRAMBURKY
Oryginalne czeskie 
chipsy 
Opak. 100 g
do wyboru: solone, bekonowe, 
musztardowe, czosnkowe

TYLKO TERAZ

269

-29%

269
379

Kofola
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
napój gazowany 
o smaku coli; 
z syropem Kofo 
zawierającym 
14 ziołowych 
składników

TYLKO TERAZ

499

DO-29%PŁACISZ
MNIEJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18

JEST PRZESTĘPSTWEM

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.18
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STREFA MALUSZKA

GARNIER 
Płyn 
micelarny
Opak. 400 ml
(1 l = 34,98)
do wyboru różne rodzaje

499
679

BOBOVITA
Kaszka mleczna
Opak. 230 g
(100 g = 2,17)
do wyboru: owsiana, 4 owoce, 
3 owoce, manna

399
529

BOBOVITA
Obiadek
Słoik 250 g
(100 g = 1,60)
do wyboru: kluseczki z warzywami 
i indykiem, makaron z tuńczykiem 
i warzywami, spaghetti po bolońsku, 
warzywa w potrawce z cielęciną

299
446

GARNIER
Maska do włosów Fructis Hair Food
Opak. 390 ml 
(1 l = 43,56)
98% składników pochodzenia naturalnego; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1699

GARNIER
Farba 
do włosów 
Olia
Opak.
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1499

TYLKO TERAZ

1399

FOLIA
Folia spożywcza
Rolka 50 m
transparentna; samoprzylepna; szerokość: 29 cm; 
grubość: 15 µm; zachowuje aromat potraw; 
elastyczna i mocna349

459

POZOSTAŁE PRODUKTY MARKI DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 19
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STREFA MALUSZKA

GARNIER 
Płyn 
micelarny
Opak. 400 ml
(1 l = 34,98)
do wyboru różne rodzaje

DO-32%PŁACISZ
MNIEJ

-26%

499
679

BOBOVITA
Kaszka mleczna
Opak. 230 g
(100 g = 2,17)
do wyboru: owsiana, 4 owoce, 
3 owoce, manna

-24%

399
529

BOBOVITA
Obiadek
Słoik 250 g
(100 g = 1,60)
do wyboru: kluseczki z warzywami 
i indykiem, makaron z tuńczykiem 
i warzywami, spaghetti po bolońsku, 
warzywa w potrawce z cielęciną

-32%

299
446

BOBOVITA
Deserek 
Słoik 190 g
(100 g = 1,57)
po 6. i 8. miesiącu życia; 
do wyboru różne rodzaje

GARNIER
Maska do włosów Fructis Hair Food
Opak. 390 ml 
(1 l = 43,56)
98% składników pochodzenia naturalnego; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1699

GARNIER
Farba 
do włosów 
Olia
Opak.
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1499

TYLKO TERAZ

1399

FOLIA
Folia spożywcza
Rolka 50 m
transparentna; samoprzylepna; szerokość: 29 cm; 
grubość: 15 µm; zachowuje aromat potraw; 
elastyczna i mocna

-23%

349
459

POZOSTAŁE PRODUKTY MARKI DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 19
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DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

AKUTA
Tabletki do zmywarki All in One
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,30)
ze środkiem nabłyszczającym, neutralizatorem zapachów, funkcją 
ochrony srebra; nadają połysk produktom ze stali nierdzewnej

-25%

1199
1599

-22%

779
999

MASTER 
Rękawice nitrylowe 
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,78)
bezpudrowe; do wyboru: S, M, L

PUTZMEISTER
BIO Środek 
do czyszczenia 
łazienki/kuchni
Butelka 750 ml
(1 l = 7,05)
wysokiej jakości produkt ekologiczny; 
zawiera składniki na bazie surowców 
naturalnych, dzięki czemu ulega szybkiej 
biodegradacji; do wyboru: środek 
do łazienki – z kwasem cytrynowym 
lub środek do kuchni i usuwania 
kamienia – z ekstraktem z lawendy

-24%

529
699

SOLOSOLO
Papier toaletowy 
4-warstwowy
Opak. 10 rolek
(1 rolka = 1,10)
z najwyższej jakości czystej 
celulozy, bielonej bez użycia chloru

-26%

1099
1499

-25%

599
799

SEPTOSURF
Środek 
do dezynfekcji 
powierzchni
Opak. 450 ml
(1 l = 13,31)
do profesjonalnego stosowania; 
do dezynfekcji powierzchni i sprzętu

FAIRY PLATINUM
Płyn 
do mycia 
naczyń 
Butelka 
700 ml
(1 l = 8,56)
skuteczny w walce 
z uporczywym 
tłuszczem

TYLKO TERAZ

599
VIZIR 
Płyn 
do prania 
XXL 
Opak. 
2 × 1,65 l
(1 l = 8,18)
do prania tkanin 
kolorowych

TYLKO TERAZ

2699

20 Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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MLEKOVITA
Serek wiejski
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98)
twarogowy, ziarnisty, 
ze śmietanką

299
399

449
699

549
769

MIĘSNE SPECJAŁY
Schab wieprzowy
Opak. 360 g
(1 kg = 15,25)
bez kości; plastry

TYLKO TERAZ

1899
Sushi Umi
Opak. 390 g
(1 kg = 48,69)
zestaw zawiera: 3 uramaki, 
6 hosomaki, 6 futomaki, sos sojowy 
(15 ml), imbir marynowany i wasabi

TYLKO TERAZ

799
MIĘSNE SPECJAŁY
Golonka wieprzowa przednia
Cena za kg
surowa; najlepsza do pieczenia lub na galaretę

TYLKO TERAZ

399
RYKI
Ser Rycki Koneser
Opak. 125 g
(100 g = 3,19)
ser dojrzewający typu szwajcarskiego, o łagodnym 
zapachu i ostrzejszym smaku; w plastrach

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

21Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 15–17.04



MLEKOVITA
Serek wiejski
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98)
twarogowy, ziarnisty, 
ze śmietanką

-25%

299
399

MLECZNA RZEKA
Masło osełka
Opak. 300 g
(1 kg = 14,97)
zawartość tłuszczu: 82%

-35%

449
699

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

549
769

MIĘSNE SPECJAŁY
Schab wieprzowy
Opak. 360 g
(1 kg = 15,25)
bez kości; plastry

TYLKO TERAZ

1899
Sushi Umi
Opak. 390 g
(1 kg = 48,69)
zestaw zawiera: 3 uramaki, 
6 hosomaki, 6 futomaki, sos sojowy 
(15 ml), imbir marynowany i wasabi

TYLKO TERAZ

799
MIĘSNE SPECJAŁY
Golonka wieprzowa przednia
Cena za kg
surowa; najlepsza do pieczenia lub na galaretę

TYLKO TERAZ

399
RYKI
Ser Rycki Koneser
Opak. 125 g
(100 g = 3,19)
ser dojrzewający typu szwajcarskiego, o łagodnym 
zapachu i ostrzejszym smaku; w plastrach

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

21Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 15–17.04



produkt
chłodzony

BALTA MARE
Filety śledziowe w oleju
Puszka 170 g
(100 g = 1,76) 
zawartość ryby: 70%

-21%

299
379

Kubek 
warzywny 
Opak. 170 g 
(100 g = 2,05)

TYLKO TERAZ

349

SPICHLERZ RUSIECKI
Smalec
Słoik 160 g
(100 g = 1,56)
do wyboru: z mięskiem 
i skwarkami, z boczkiem 
i cebulką, z mięskiem i jabłkiem

-21%

249
319

Arbuz
Cena za kg

TYLKO TERAZ

499

KLOSTERGARTEN
Kapusta 
kiszona
Opak. 520 g
(1 kg = 5,98)
z dodatkiem białego wina; łagodna, 
bez substancji konserwujących; 
masa netto po odsączeniu: 500 g 

-25%

299
399

DO-46%PŁACISZ
MNIEJ

Limonka
Sztuka

-46%

069
129

*

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

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

22 Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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JACK’S FARM
Kurczak 
Chicken Chips
Opak. 500 g
(1 kg = 18,98)
delikatne soczyste kawałki filetów w chrupiącej panierce z płatków kukurydzianych

-20%

949
1199

TYLKO TERAZ

699
Pizza 
po kaszubsku
Opak. 400 g
(1 kg = 17,48)
z kabanosem i kiszonym 
ogórkiem

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

BISCOTTO
Precle z masłem
Opak. 158 g
(100 g = 1,58)
maślane precle z ciasta francuskiego

-25%

249
335

TRADER JOE’S
Mieszanka 
bakaliowa 
Opak. 200 g
(100 g = 3,75)
rodzynki, migdały, orzechy 
brazylijskie, włoskie, laskowe 
i nerkowca 

-22%

749
969

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

219
ANDANTE
Mini 
biszkopciki 
Opak. 120 g
(100 g = 1,83)

CHOCEUR
Draże kokosowo-
-rumowe
Opak. 300 g
(1 kg = 24,97)
w czekoladzie

-25%

749
999

-33%

999
1499

CANTINELLE 
Oliwa z oliwek 
Extra Virgin
Butelka 750 ml
(1 l = 13,32)
z pierwszego tłoczenia

PERFETTO
Śliwka 
w czekoladzie
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)
kandyzowana

-19%

549
679

23Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.



NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

799
PAOLA
Syrop 
owocowy 
Butelka 0,97 l
(1 l = 8,24)
do wyboru: malina 
lub malina z cytryną 

1/2 LITRA PIWA 
ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU 

ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18

JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

379
Piwo Krušovice 
Imperial
Butelka 0,5 l
(1 l = 7,58)
lager dolnej fermentacji; w procesie 
warzenia używa się chmielu Saaz, słodu 
jęczmiennego i czystej wody źródlanej
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

1699
JACOBS
Krönung
Opak. 500 g
(1 kg = 33,98)
kawa mielona

-23%

199
259

7 DAYS
Rogalik
Opak. 110 g
(100 g = 1,81)
croissant z nadzieniem 
kakaowym

-33%

099
149

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

Woda mineralna 
Selection
Butelka 1 l
lekko gazowana; ze źródła 
Fürstenbrunn 

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

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 15–17.04

DOSTĘPNA OD ŚRODY 14.03

GARDENLINE
Drzewko owocowe mini
Sztuka 
wysokość: ok. 60–70 cm; do wyboru różne rodzaje 

2499 Fuksja
Sztuka
w doniczce o średnicy 19 cm, wysokość: ok. 90 cm, 
do wyboru różne rodzaje 

3999

Sadzonki 
truskawek
Opak. 
6 sadzonek; do wyboru trzy odmiany 

1599

GARDENLINE
Lawenda
Sztuka
w doniczce o średnicy 14 cm, 
wysokość: 20–25 cm

999

GARDENLINE
Odżywka do trawnika
Opak. 3 kg
(1 kg = 6,66)
nawóz azotowo-potasowy zawierający magnez i siarkę; 
przeznaczony do zniszczonych trawników; zapewnia szybki 
wzrost i soczystą zieleń trawy; wystarcza na ok. 100 m²

1999

25Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.



DOSTĘPNA OD ŚRODY 14.03

GARDENLINE
Drzewko owocowe mini
Sztuka 
wysokość: ok. 60–70 cm; do wyboru różne rodzaje 

2499 Fuksja
Sztuka
w doniczce o średnicy 19 cm, wysokość: ok. 90 cm, 
do wyboru różne rodzaje 

3999

Sadzonki 
truskawek
Opak. 
6 sadzonek; do wyboru trzy odmiany 

1599

GARDENLINE
Lawenda
Sztuka
w doniczce o średnicy 14 cm, 
wysokość: 20–25 cm

999

GARDENLINE
Odżywka do trawnika
Opak. 3 kg
(1 kg = 6,66)
nawóz azotowo-potasowy zawierający magnez i siarkę; 
przeznaczony do zniszczonych trawników; zapewnia szybki 
wzrost i soczystą zieleń trawy; wystarcza na ok. 100 m²

1999

25Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.



DŁUGOŚĆ 3/4

100% BAWEŁNA

100% 
BAWEŁNA

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

ENRICO MORI
Piżama 
męska na lato 
z bawełny BIO
Komplet 
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XXL

1.
2.

3.

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Bluza męska
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

4499
1.

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
T-shirt męski 
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

1999
2.

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Spodnie 
męskie cargo
Para 
100% bawełna; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56

3999
3.

HIT

2999

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

2PAK

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

Certi� ed by Ecocert Certi� ed by Ecocert 
Greenlife 151742Greenlife 151742

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

BCS License no. 24433BCS License no. 24433

UP2FASHION
Spodnie damskie 
dresowe 
z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

STRAIGHT UP
Jeansy męskie 
z bawełną BIO
Para 
98% bawełna BIO, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56

QUEENTEX
Biustonosz/
Majtki damskie 
z bawełną BIO
Sztuka/Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan; 
możliwość stworzenia kompletu; 
do wyboru biustonosz lub dwie pary majtek
Rozmiary: S–L

1999

4.

3499
5.

WALKX
Klapki męskie 
skórzane
Para
skórzana cholewka przepuszczająca 
powietrze; anatomiczna wkładka 
o dużej zawartości korka; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 42–45
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999

4999

5.

LASER WASHED  
PROCES UMOŻLIWIAJĄCY 

OSZCZĘDNOŚĆ WODY 
DO 73% POPRZEZ UŻYCIE 
LASERA ZAMIAST CHEMII 

I OBRÓBKI RĘCZNEJ
  11-50758 Shirley  11-50758 Shirley  

UP2FASHION
Koszulka damska 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO,
 5% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–XL

3499
4.

  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI  

i

27Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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1199
POCOPIANO
Rajstopy 
do raczkowania 
z bawełną BIO
Para 
85% bawełna BIO, 13% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); na kolanach 
i stopach ABS; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 62/68–74/80
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym 
rozmiarze

  05.0.6060 HOHENSTEIN HTTI  05.0.6060 HOHENSTEIN HTTI  

85% organic cotton85% organic cotton

POCOPIANO
Spodnie 
niemowlęce 
dresowe 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary 
86% bawełna BIO, 10% poliester, 
4% elastan; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

2999

2299

POCOPIANO
Bluza 
dziecięca 
z bawełną BIO
Sztuka
95% bawełna BIO, 5% wiskoza 
lub 60% bawełna BIO, 40% poliester; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 74/80–98/104

2499

POCOPIANO
Sukienka/
Ogrodniczki niemowlęce 
z bawełną BIO
Sztuka/Para
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®), 
5% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 62/68–86/92

Certi� ed by Control Certi� ed by Control 
Union CU 822122Union CU 822122

   13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI   13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton Certifi ed 

by Control Union
CU 822122

  15.HBD.70382 HOHENSTEIN HTTI  15.HBD.70382 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
T-shirt dziewczęcy/
chłopięcy z bawełny BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 92–116

1999

Made with 86%
Organically Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

BIO?
mamy to!

1.

2.

1. 2.

28 Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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WALKX
Sneakersy dziecięce
Para
cholewka z naturalnej bawełny; przyjemna dla stopy 
wyściółka i miękka wkładka, wykonane z naturalnej bawełny; 
wytrzymała gumowa podeszwa; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 24–28

EXPERTIZ
Farby magiczne
Opak. 4 szt.
po wysuszeniu i podgrzaniu 
uzyskują strukturę 3D; nadają się 
również do tekstyliów

DRAGON
Książka 
bestseller
Sztuka 
w miękkiej oprawie; 
do wyboru różne tytuły

3999

1999

2499

2PAK

2PAK

  20.HBD.083221 HOHENSTEIN HTTI  20.HBD.083221 HOHENSTEIN HTTI  

  20.HBD.083221 HOHENSTEIN HTTI  20.HBD.083221 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
Joggersy chłopięce
Opak. 2 pary
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116

3999

POCOPIANO
Jegginsy dziewczęce
Opak. 2 pary
72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan; 
z gumką w pasie i tylnymi kieszeniami; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999

VITALIS
Plastry na odciski
Zestaw 6 szt. 
oddychające; zawierają masę 
hydrokoloidową stanowiącą barierę przed 
bakteriami; do wyboru różne rodzaje

499

VITALIS
Bandaże/Kompres na rany/Taśma
Opak. 
do wyboru:
• bandaż elastyczny (6 cm × 3 m), 2 szt.
• bandaż sportowy (6 cm × 3,5 m), 1 szt.
• kompres na rany (7,5 cm × 7,5 cm), 10 szt.
• gaza (8 cm × 4 m), 6 szt.
• profesjonalna taśma sportowa (3,75 cm × 12 m), 1 szt.

599

NA EKSPOZYTORZE

29Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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LENA
Pojazdy budowlane 
do piaskownicy
Sztuka 
do wyboru: koparka, betoniarka, 
wywrotka lub ładowarka; każdy pojazd 
z figurką robotnika budowlanego

2999
CRANE
Gry outdoorowe
Zestaw
do aktywnego spędzania czasu 
na plaży, w ogrodzie, na boisku; 
łatwe do przyswojenia zasady gry; 
do wyboru różne zestawy

6999

CRANE
Hulajnoga dziecięca
Sztuka 
rozwija zdolności motoryczne 
i równowagę; sterowność poprzez 
przenoszenie ciężaru; regulowana 
wysokość kierownicy do 79,5 cm; 
antypoślizgowa powierzchnia podestu; 
z tylnym hamulcem; do wyboru 
różne rodzaje

7999

POWYŻEJ 
3 ROKU ŻYCIA

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 50 KG

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

LIVING ART
Latarnia podłogowa
Opak. 2 szt.
do wyboru:
• latarnie bezramkowe, 2 sztuki, wysokość: ok. 35 oraz 30 cm
• latarnie stalowe, 2 sztuki, wysokość: 34,5 cm oraz 25 cm
różne kolory

9999

ZBIORNIK 
NA WODĘ 

150 ML

2 NAKŁADKI: 
DO DELIKATNYCH 

I GRUBSZYCH TKANIN

NIEWIELKI ROZMIAR

SKŁADANA 
RĄCZKA

1300 W

9999
LAFÉ
Parownica do ubrań
Sztuka
składana rączka; 2 nakładki: do delikatnych 
i do grubszych tkanin; zbiornik na wodę 
o pojemności 150 ml; lampka kontrolna 
trybu pracy

HOME CREATION
Materiał dekoracyjny
Sztuka
do pakowania i dekorowania; wymiary: 28 × 500 cm; 
do wyboru różne rodzaje

999

LIVING ART 
Świeca blokowa
Sztuka/Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• świeca o wysokości ok. 30 cm; 

różne rodzaje
• zestaw dwóch świec o wysokości 

ok. 14 i 19 cm

1999

LAFÉ
Waga łazienkowa
Sztuka
wyświetlacz LCD; szklana powierzchnia ważenia; 
precyzyjne czujniki ważenia; wymiary: 30 × 30 cm; 
maks. obciążenie: 150 kg; do wyboru dwa rodzaje

2999

FA 
Mydło 
w płynie
Opak. 250 ml
(100 ml = 2,20)
o działaniu przeciwbakteryjnym, delikatnie czyści skórę; do wyboru różne rodzaje

549

31Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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UCHWYT 
COOLTOUCH

DOTYKOWY PANEL 
OBSŁUGOWY

POJEMNOŚĆ 2,6 L

LAFÉ
Elektryczny 
młynek 
do kawy
Sztuka
stalowy; moc: 200 W; 
szybkoobrotowe ostrza 
ze stali nierdzewnej; 
ponadczasowy, 
elegancki wygląd

6799

QUIGG
Frytownica 
na gorące 
powietrze
Sztuka 
8 automatycznych programów; 
panel dotykowy z podświetleniem; 
timer 60 min; kosz do frytowania 
o pojemności 2,6 l; zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

HOME CREATION
Pojemniki 
na żywność 
do zamrażania
Zestaw
ze zmywalną etykietą; do wyboru:
• 3 pojemniki o pojemności 1,2 l
• 4 pojemniki o pojemności 0,75 l
• 5 pojemników o pojemności 0,5 l

1499

HOME CREATION
Noże kuchenne
Zestaw 3 szt.
do wyboru:
• zestaw noży do krojenia pieczywa, 

wędlin i serów
• zestaw noży do obierania i krojenia 

warzyw i owoców, z obieraczką lub 
specjalnym nożem do pomidorów

1799

HOME CREATION
Butelka 
z wkładem 
na owoce
Sztuka
pojemność: 0,7 l; idealna 
do zimnych napojów; 
do wyboru różne rodzaje

1499

199

ZROBIŁO SIĘ
gorąco!

1400 W

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

OD SOBOTY 17.04

RADIO FM

BLUETOOTH

BEZPRZEWODOWY 
GŁOŚNIK O MOCY 5 W

LIGHTZONE
Lampa podszafkowa LED
Sztuka/Zestaw
lampy podszafkowe włączane bezdotykowo; 
do wyboru:
• listwa ok. 38,5 cm, 5,5 W, 540 lm, z możliwością 

łączenia szeregowego do 10 lamp
• płaski panel 22 × 11 cm, 4,5 W, 300 lm, 

z możliwością łączenia szeregowego do 10 lamp
• zestaw 3 lamp, każda ok. 16 cm, 2,2 W, 180 lm

4999

AQUAPHOR
Dzbanek filtrujący Time
Zestaw
pojemność: 2,5 l; w zestawie dwa wkłady 
filtrujące B25 Maxfor; do wyboru dwa rodzaje

3490

LAFÉ
Blender ręczny 
z akcesoriami
Zestaw
wielofunkcyjne urządzenie do rozdrabniania, 
miksowania, szatkowania owoców i warzyw, 
a także przygotowywania zup kremów czy sosów; 
w zestawie: kubek do miksowania o pojemności 
700 ml oraz trzepaczka

9999

AQUAPHOR
Wkłady filtrujące 
B25 Maxfor
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 9,33)
zapobiegają osadzaniu się kamienia 
na urządzeniach AGD; usuwają żelazo, 
aktywny chlor i metale ciężkie

2799

INTEMPO 
Radio Revive RD25 z Bluetooth
Sztuka 
łączy w sobie stylowy wygląd z praktycznością, zapewniając 
wysokiej jakości dźwięk w domu lub w podróży; Bluetooth 4.1; 
bateria: 1500 mAh – do 10 godzin odtwarzania; w zestawie: 
kabel AUX, kabel micro USB; po połączeniu z telefonem radio 
pełni funkcję głośnika; do wyboru dwa rodzaje

119

33Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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RADIO FM

BLUETOOTH

BEZPRZEWODOWY 
GŁOŚNIK O MOCY 5 W

LIGHTZONE
Lampa podszafkowa LED
Sztuka/Zestaw
lampy podszafkowe włączane bezdotykowo; 
do wyboru:
• listwa ok. 38,5 cm, 5,5 W, 540 lm, z możliwością 

łączenia szeregowego do 10 lamp
• płaski panel 22 × 11 cm, 4,5 W, 300 lm, 

z możliwością łączenia szeregowego do 10 lamp
• zestaw 3 lamp, każda ok. 16 cm, 2,2 W, 180 lm

4999

AQUAPHOR
Dzbanek filtrujący Time
Zestaw
pojemność: 2,5 l; w zestawie dwa wkłady 
filtrujące B25 Maxfor; do wyboru dwa rodzaje

3490

LAFÉ
Blender ręczny 
z akcesoriami
Zestaw
wielofunkcyjne urządzenie do rozdrabniania, 
miksowania, szatkowania owoców i warzyw, 
a także przygotowywania zup kremów czy sosów; 
w zestawie: kubek do miksowania o pojemności 
700 ml oraz trzepaczka

9999

AQUAPHOR
Wkłady filtrujące 
B25 Maxfor
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 9,33)
zapobiegają osadzaniu się kamienia 
na urządzeniach AGD; usuwają żelazo, 
aktywny chlor i metale ciężkie

2799

INTEMPO 
Radio Revive RD25 z Bluetooth
Sztuka 
łączy w sobie stylowy wygląd z praktycznością, zapewniając 
wysokiej jakości dźwięk w domu lub w podróży; Bluetooth 4.1; 
bateria: 1500 mAh – do 10 godzin odtwarzania; w zestawie: 
kabel AUX, kabel micro USB; po połączeniu z telefonem radio 
pełni funkcję głośnika; do wyboru dwa rodzaje

119

33Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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GARDENLINE
Pałeczki nawozowe
Opak. 24/30 szt.
wieloskładnikowy nawóz organiczno-mineralny; dla roślin 
zielonych, kwitnących i balkonowych; jedna pałeczka działa 
do ok. 100 dni; pałeczki rozpuszczają się, sukcesywnie 
dostarczając roślinie niezbędnych składników odżywczych; 
do wyboru: 24 pałeczki nawozowe BIO lub 30 pałeczek 
nawozowych do roślin zielonych, orchidei lub roślin kwitnących

399

TWÓJ OGRÓD,
� oja duma

BELAVI
Osłonka na doniczkę
Sztuka 
odporna na pęknięcia i mróz; do wyboru: okrągła 
lub kwadratowa; wymiary: 40 × 31/40 × 40 × 42 cm 

3999
BELAVI
Osłonka na doniczkę duża
Sztuka 
100% polietylen; do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
odporna na pęknięcia i mróz; okrągła lub kwadratowa; wymiary: 
40 × 60/40 × 40 × 60 cm; do wyboru różne rodzaje

5999

2.

1.2.

1.

1.

2.

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

GARDENLINE
Sekator 
ergonomiczny
Sztuka 
do cięcia kwiatów, róż i przycinania świeżych 
gałązek; ostrze ze stali hartowanej z powłoką 
nieprzywierającą; grubość cięcia świeżych gałęzi: 
do 20 mm, suchych: do 15 mm

1499

GARDENLINE
Zestaw akcesoriów 
do węża ogrodowego
Zestaw 5 szt. 
pasuje do systemów nawadniających;
• łącznik do kranu 25,4 mm (1”) z redukcją 19,05 mm (¾”)
• końcówka do węża 12,7 mm (½”)
• końcówka do węża z funkcją „woda stop”
• łącznik do węża 12,7 mm (½”)
• zestaw naprawczy do węża 12,7 mm (½”)

1699

GARDENLINE
Zraszacz ogrodowy
Sztuka 
wyposażony w ergonomiczne i przeciwpoślizgowe chwyty 
oraz dźwignie umożliwiające pracę ciągłą; do wyboru: 
• zraszacz ogrodowy z płynną bezstopniową regulacją
• zraszacz uniwersalny 10-funkcyjny

1999

FERREX
Elektryczna 
podkaszarka 
do trawy
Sztuka
moc: 450 W; średnica obszaru 
cięcia: 30 cm; uchwyt z regulacją 
wysokości i kąta nachylenia 
zapewnia wygodną pracę dla 
osób różnego wzrostu; możliwość 
pochylenia głowicy do 180° – 
do wygodnego trymowania obrzeży 
trawników; system automatycznego 
wysuwu żyłki; w zestawie 2 rolki 
żyłek nylonowych średnicy 1,3 mm 
o długości 10 m każda

HIT

119
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 35
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Więcej szczegółów znajdziecie 
na aldi.pl i na kanałach 
ALDI Polska na Facebooku, 
Instagramie i YouTube. 

BEZPIECZNE ZAKUPY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Robimy wszystko, żebyście 
byli bezpieczni na zakupach! 

#teamALDI

Regularnie dezynfekujemy wózki

Zapewniamy płyn do dezynfekcji przy wejściu 
do sklepu

Nasi pracownicy chodzą zawsze w maseczkach 

Mamy ochronne ekrany przy wszystkich kasach

Umożliwiamy płatność zbliżeniową do 100 zł 
bez podawania PIN-u

Nasze szerokie alejki pomagają w zachowaniu 
odpowiedniego dystansu

Jesteśmy otwarci od 6.00 do 22.00 w dni 
powszednie

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO?

1,5 m

6–22

36 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.

15/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

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

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00  
Formularz kontaktowy na aldi.pl



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

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

