RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

-28

4

%

99

699

WĘDLINIARNIA PREMIUM

-28%

PŁACISZ DO

MNIEJ

Kabanosy
Opak. 175 g
(100 g = 2,85)

9 bez dodatku aromatów
9 bez dodatku fosforanów
9 bez dodatku glutaminianu
monosodowego

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04
JUŻ OD CZWARTKU

Dobre,
bo polskie!

-25%

1

19

159

Kefir jak dawniej
Butelka 400 g
(1 kg = 2,98)

aldi.pl

produkt
chłodzony

-18%

5

99

739

Coca-Cola
Butelka 2 l
(1 l = 3,00)

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

-53

5

%

99

OWOCE

I WARZYWA

Ogórek
szklarniowy
Cena za kg

1299

-53
DO

%

MYTA

-40%

2

99

-33%

2

99

449

produkt
chłodzony

ŚWIEŻEJESZ

Roszponka

499

Cebula
czerwona
Cena za kg

Opak. 100 g

-40%

1

49

249

Ziemniaki
jadalne
Cena za kg

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.

ZJESZ

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

co do okruszka!

POLSKIE
JABŁK A

-26%

3

ŚWIEŻEJESZ

29

Jabłka
czerwone

4

49

Opak. 1,5 kg
(1 kg = 2,19)
klasa I

SZARLOTKA JAK U BABCI
SKŁADNIKI
• 2 szklanki mąki pszennej
• 250 g masła
• 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 jajko
• 5 łyżek cukru
• 1,5 kg jabłek
• 1 łyżeczka cynamonu

PRZEPIS
Z mąki, zimnego masła, jajka, proszku do pieczenia
i 3 łyżek cukru szybko zagnieć ciasto. Uformuj je w kulę,
owiń folią spożywczą lub przełóż do plastikowego
pojemnika i wstaw do lodówki na min. pół godziny.
W tym czasie przygotuj mus z jabłek. Obrane i pokrojone
w drobne kawałki owoce duś z pozostałym cukrem
i cynamonem, aż jabłka się rozpadną, a sok odparuje.

-33%

399

Ciasto podziel na dwie części. Jedną część rozwałkuj
i wyklej nią wyłożoną papierem do pieczenia formę
o średnicy 24 cm.

5

99

Grejpfrut czerwony
Cena za kg

Na tak przygotowane ciasto nałóż mus jabłkowy
i przykryj kruszonką z drugiej połowy ciasta.
Zimne ciasto możesz zetrzeć na tarce o dużych oczkach
lub odrywać palcami małe kawałki.
Piecz ok. 50–60 min w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Podawaj przestudzone, oprószone cukrem pudrem.

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

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

produkt
chłodzony

-23

9

%

Kurczak Zagrodowy
Cena za kg

świeży, bez podrobów; z małych
rodzinnych gospodarstw z Podlasia;
ma dostęp do zagrody na świeżym
powietrzu; rośnie wolno – min. 56 dni;
chowany bez antybiotyków; żywiony
w 100% roślinną karmą bez GMO

99

MIĘSO

1299

-23
DO

%

TYLKO TERAZ

1499
STANISŁAWÓW

Golonka
wolno gotowana
Cena za kg

wieprzowa; przygotowanie
w 20 minut; bez dodatku
fosforanów, glutaminianu
monosodowego

TYLKO TERAZ

1999

ŁUKÓW

TYLKO TERAZ

DZIKI TROP

Szynka z dzika
Opak. 500 g

(1 kg = 39,98)
mięso z dziczyzny z polskich lasów; wolne od antybiotyków; nie z hodowli

4

29

99

Polędwica
cygańska
Cena za kg

wołowa, doskonała
do pieczenia, duszenia
i gotowania

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.

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

MIĘSO

-26
DO

-26%

6

99

-24%

749

990

949

%

MIĘSNE SPECJAŁY

Mięso mielone
wieprzowe
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
chude mięso mielone
z szynki wieprzowej

TAKIE PROSTE

Ćwiartka
z kurczaka
Cena za kg
wędzona

-21%

2

59

329

MIĘSNE SPECJAŁY

TYLKO TERAZ

10

99

Kurczak po polsku
w przyprawach
Cena za kg

świeży; wystarczy włożyć na 100 min
do piekarnika i obiad gotowy

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

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

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-28

%

4

99

WĘDLINY
NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

499

WĘDLINIARNIA PREMIUM

Kabanosy

-28
DO

Opak. 175 g

%

(100 g = 2,85)
do wyboru: wieprzowe
lub wieprzowo-drobiowe;
100 g produktu
wyprodukowano
ze 175 g mięsa
 bez dodatku aromatów

 bez dodatku fosforanów
 bez dodatku glutaminianu
monosodowego

-23%

4

-28%

2

99

49

649

Kabanosy XXL
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
do wyboru:
wieprzowe,
drobiowo-wieprzowe
lub z chili

-20%

399

499

SOKOŁÓW

Szynka wędzona
Naturrino
Opak. 100 g

349

Polędwica
z kurczaka

KRAKUS

WĘDLINIARNIA

699

Kiełbasa
żywiecka

Opak. 100 g

Opak. 230 g

z fileta z kurczaka;
zawartość tłuszczu:
poniżej 3%; w plastrach

(100 g = 2,17)
wieprzowa, podsuszana;
100 g produktu
wyprodukowano
ze 125 g mięsa

-25%

449

599

Rostbef
luksusowy
Opak. 100 g
wołowy; plastry

bez substancji konserwujących;
wieprzowa, wędzona, parzona;
w plastrach; 100 g produktu
wyprodukowano ze 104 g szynki
wieprzowej

6

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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TYLKO TERAZ

199

-30

PIECZYWO

Drożdżówka
z białym
makiem

-30

Sztuka 130 g
(100 g = 1,53)

0

DO

%

59

TYLKO TERAZ

3

99

Chałka

%

Bułka wiejska
Sztuka 80 g

(100 g = 0,74)
z dodatkiem siemienia lnianego,
słonecznika, nasion sezamu oraz soi

085

Sztuka 320 g

(1 kg = 12,47)
ciasto drożdżowe ręcznie
zaplatane, udekorowane
kruszonką

TYLKO TERAZ

0

99

Bułka
z maślanką
Sztuka 63 g

TYLKO TERAZ

0

99

Bułka z gryką
Sztuka 63 g
(100 g = 1,57)

-26%

2

(100 g = 1,57)
pszenna

19

Chleb
staropolski

Sztuka 400 g

2

99

(1 kg = 5,48)
pszenno-żytni,
z chrupiącą skórką

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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-25

3

%

29

NABIAŁ

SERENADA

Ser Radamer

-25
DO

Opak. 150 g

produkt
chłodzony

1

59

1

19

TYLKO TERAZ

4

99

Śledź
wędzony

Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
do wyboru:
z pieprzem
lub ziołami
prowansalskimi

Opak. 220 g

1

Opak. 135 g
(100 g = 0,88)

TYLKO TERAZ

3

99

(100 g = 0,72)
3 składniki; zawartość
tłuszczu: 9%

99

produkt
chłodzony

HOCHLAND

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1

69

TYLKO TERAZ

3

99

Serniczek

Opak. 150 g

(100 g = 1,13)
do wyboru z polewą:
brzoskwiniową, truskawkową
lub owoce lata

produkt
chłodzony

ARLA

Ser kremowy

Apetina Snack

(100 g = 2,22)
w krążkach; do wyboru smaki: Mixtett: zioła, śmietankowy, papryka;
Tercett: Emmentaler, salami, szczypiorek z cebulą; Sortett: papryka,
szynka, śmietankowy

ser typu śródziemnomorskiego; w kostkach; jako przekąska
oraz dodatek do makaronu lub sałatki; do wyboru:
• z suszonymi pomidorami w zalewie olejowo-ziołowej
• z ziołami w zalewie z oleju rzepakowego

Opak. 180 g

TYLKO TERAZ

11

99

MR. TONITO

Opak. 100 g

TYLKO TERAZ

1

99

produkt
chłodzony

ROBICO

Masło orzechowe

Maślanka truskawkowa

(1 kg = 29,98)
gładki krem w 100% z orzechów
arachidowych; w wygodnej butelce

(1 kg = 4,98)
zawiera składniki odżywcze, takie jak: białka mleka, wapń, lecytynę,
witaminy z grupy B oraz sole mineralne; bez mleka w proszku

Opak. 400 g

8

MALUTA

Jogurt
śmietankowy

DEGA

Paprykarz
szczeciński

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-20%
TYLKO TERAZ

(100 g = 2,19)
wędzony ser typu
szwajcarskiego,
o delikatnym smaku
z orzechową nutą;
do wyboru: naturalny
lub wędzony

%

RYBY Z ALDI

439

Opak. 400 g

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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-26

3

%

69

produkt
chłodzony

MNIEJ

4

Pierogi ruskie
Opak. 400 g

TAKIE PROSTE

(1 kg = 9,23)
z twarogowo-ziemniaczanym farszem

-20

5

%

99

%

Sałatka warzywna

produkt
chłodzony

Opak. 250 g

(100 g = 0,80)
do wyboru: sałatka jarzynowa
z jajkiem lub sałatka warzywna

produkt
chłodzony

-33%

749

1

99

Danie gotowe
Opak. 400 g

(1 kg = 14,98)
do wyboru różne rodzaje

-24%

1

-33

PŁACISZ DO

99

89

produkt
głęboko
mrożony

2

TYLKO TERAZ

3

99

249

ALL SEASONS

Mieszanka na zupę

99






bez dodatku wzmacniaczy smaku
bez dodatku aromatów
bez barwników
bez substancji słodzących

DELIKATO

Ajvar pasta
paprykowo-bakłażanowa
Słoik 350 g

(1 kg = 11,40)
do wyboru: łagodna lub ostra

Opak. 450 g

(1 kg = 4,20)
do wyboru: barszcz ukraiński lub zupa kalafiorowa

-26%

3

49

475

KING’S CROWN

-24%

3

99

529

KING’S CROWN

-25%

2

99

399

DAWTONA

-20%

11

99

1499

TRADER JOE’S

Korniszony premium

Papryka opiekana

Passata Rustica

Syrop klonowy

(100 g = 1,84)
do wyboru: z chili, z miodem, z ziołami;
masa netto po odsączeniu: 190 g

(1 kg = 12,87)
delikatna, słodko-kwaśna; bez skórki; w aromatycznej
zalewie; masa netto po odsączeniu: 310 g

(1 kg = 4,33)

(100 ml = 4,80)
oryginalny, kanadyjski syrop klonowy;
100% syrop z drzewa klonowego

Słoik 350 g

Słoik 530 g

Butelka 690 g

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.

Butelka 250 ml

9
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-28

4

%

GLETSCHERKRONE

Batoniki
owocowe

99

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

699

-28

PŁACISZ DO

MNIEJ

Opak. 150 g

%

TYLKO TERAZ

399

KINDER

Czekoladowe serce
Sztuka 37 g

(100 g = 10,78)
z mlecznej czekolady, z mlecznym nadzieniem

-21

1

%

49

189

BISCOTTO

Chałwa
sezamowa

Opak. 100 g
do wyboru: waniliowa
lub waniliowo-kakaowa

-25

5

%

99

799

CHÂTEAU

Czekolada

Opak. 200 g

(100 g = 3,00)
do wyboru: kawowo-śmietankowa, mleczna
deserowa lub alpejska
śmietankowa

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

349

Oranżada/
Lemoniada
Bolek i Lolek
Butelka 0,33 l
(1 l = 10,58)
do wyboru: oranżada
czerwona lub lemoniada
agrestowa; w szklanej
bezzwrotnej butelce

10

STORCK

TYLKO TERAZ

3

49

Knoppers

Opak. 3 × 25 g

(100 g = 4,65)
chrupiący wafelek z kremem
nugatowym oraz mlecznym,
z dodatkiem prażonych
orzechów laskowych

TYLKO TERAZ

6

99

Babka

Sztuka 450 g

(1 kg = 15,53)
do wyboru: jogurtowa,
mandarynkowa lub makowa

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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-25

PŁACISZ DO

TYLKO TERAZ

9

99

MNIEJ

CHÂTEAU

Kulki czekoladowe
Opak. 189 g

(100 g = 5,29)
z nadzieniem o smaku miętowym
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

%

-25%

23

99

3199

MORENO

Caffè Espresso
Opak. 1 kg

kawa palona, ziarnista;
100% ziaren kawy arabika
poddanych powolnemu
procesowi palenia
na sposób włoski

TYLKO TERAZ

4

99

TETLEY

Herbata czarna
Opak. 25 × 2 g

(1 szt. = 0,20)
do wyboru: Golden Black, Intensive Black
lub Intensive Earl Grey

-22%

6

99

899

BASILUR

Herbata

Opak. 25 × 1,5/2 g

(1 szt. = 0,28)
tradycyjna mieszanka herbat
cejlońskich; do wyboru:
• Earl Grey – czarna z naturalnym
aromatem bergamotki
• English Breakfast – 100% czarna
• Frosty Afternoon – czarna
z dodatkiem marakui i pomarańczy
• Magic Nights – czarna z dodatkiem
naturalnego aromatu truskawki,
moreli, ananasa i papai
• Sencha – 100% zielona cejlońska
• Fantasy – 100% zielona z dodatkiem
papai, szarłatu oraz z naturalnym
aromatem truskawki i śmietanki

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

Piwo Žatecký Světlý
Ležák*
Puszka 0,5 l

(1 l = 4,98)
piwo jasne, warzone według receptury
stworzonej przez Tomáša Lejseka,
znanego czeskiego piwowara; recepturę
tę wyróżnia wyjątkowy chmiel z Žatca –
nadaje on piwu łagodnie goryczkowy smak
i dobrze zbalansowany aromat
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

-16%

2

49

299

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

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

TYLKO TERAZ

2999
PŁATEK

Kiełbasa małopolska
z szynki
Cena za kg

wieprzowa, pieczona; 100 g produktu
wyprodukowano ze 116 g mięsa
wieprzowego z szynki

Dobre,
bo polskie!

TYLKO TERAZ

21

99

MASARNIA KRZYŚ

Salceson łęczycki
Cena za kg

wieprzowy; wytwarzany
z najlepszej jakości ozorów

HIT

29

99

NOWAK

TYLKO TERAZ

17

99

12

NIEWIEŚCIN

Pasztet
chłopski

Cena za kg
wieprzowy; w naturalnej
osłonce; produkt regionalny

Schab
z kaszubskiej
wędzarni
Cena za kg

tradycyjna receptura, w której
wykorzystano tylko 4 składniki;
100 g produktu wyprodukowano
ze 126 g mięsa wieprzowego
z szynki; bez glutenu

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.

TYLKO TERAZ

199

produkt
chłodzony

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

MNIEJ

CZARNOCIN

Serek

Opak. 125 g

(100 g = 1,59)
do wyboru: waniliowy lub czekoladowy

TYLKO TERAZ

4

produkt
chłodzony

49

Dziedzictwo
Kulinarne

Serek
z czarnuszką

POMORSKIE

-25%

1

19

4

99

produkt
chłodzony

Opak. 450 g

Twaróg sudecki krajanka

1

MIĘDZYBRODZKI

Makaron
krajanka
5-jajeczna

Opak. 250 g

produkt
głęboko
mrożony

Kartoflanka
kociewska z golcami

-25%

2

159

Kefir jak dawniej

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

produkt
chłodzony

(1 kg = 2,98)
zawartość tłuszczu: 1,5%

(100 g = 2,25)
serek na bazie ricotty, z czarnuszką

089

%

Butelka 400 g

Opak. 200 g

59

-25

PŁACISZ DO

19

Cena za 100 g

tradycyjny ser twarogowy półtłusty, bez substancji
konserwujących; duża zawartość białka

(1 kg = 11,09)
mieszanka warzywna na zupę
z golcami (kluskami ziemniaczanymi),
podsmażanymi ziemniakami
i mieszanką przyprawową

TYLKO TERAZ

5

49

produkt
głęboko
mrożony

Pierogi
staropolskie
Opak. 450 g

(1 kg = 12,20)
z kaszą i grzybami leśnymi

(100 g = 1,04)

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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PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04
TYLKO TERAZ

9

99

Powidła
śliwkowe

Słoik 300 g

Dziedzictwo
Kulinarne

ŚWIĘTOKRZYSKIE

(1 kg = 33,30)
z Szydłowa;
tradycyjna receptura i kremowa konsystencja;
do wyboru: klasyczne, z pomarańczą lub z czekoladą

Dobre,

TYLKO TERAZ

7

99

bo polskie!

WIÓREK

Konfitura

Słoik 200 g

(100 g = 4,00)
przygotowana według
tradycyjnej, domowej
receptury; do wyboru:
z pięciu rodzajów owoców,
agrestu lub moreli

TYLKO TERAZ

5

99

TYLKO TERAZ

16

99

Butelka 250 ml
(100 ml = 6,80)
tłoczony na zimno

(100 g = 3,00)
zawartość owoców: 70%

POMORSKIE

TYLKO TERAZ

4

99

WIÓREK

TYLKO TERAZ

17

99

Buraki
nadwarciańskie

Miód fasolowy

(1 kg = 9,60)
tarte buraki ćwikłowe na kwasie mlekowym

(1 kg = 44,98)
z Roztocza; regionalny przysmak

Słoik 520 g

14

Żurawina
błotna/
Borówka
brusznica

Słoik 200 g

Dziedzictwo
Kulinarne

Olej
konopny/
Olej
z ostropestu

STEFAN
SKWIERAWSKI

Słoik 400 g

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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

TYLKO TERAZ

2

99

BAŁTYK

Czekolada
Ratuszowa
Opak. 100 g
czekolada deserowa

TYLKO TERAZ

3

49

OBLATY

Śląskie kakaowe
Opak. 80 g

(100 g = 4,36)
cukierki kakaowe, tradycyjny wyrób śląski

TYLKO TERAZ

3

49

Andruty Kaliskie
Opak. 60 g

(100 g = 5,82)
wyrabiane według niezmienionej od wieków receptury

TYLKO TERAZ

4

99

KOPERNIK

Serduszka
Toruńskie
Opak. 150 g

(100 g = 3,33)
w czekoladzie, z nadzieniem
o smaku truskawkowym

TYLKO TERAZ

999

SOLIDARNOŚĆ

Śliwka
Nałęczowska
Opak. 190 g

(100 g = 5,26)
kandyzowane śliwki oblane czekoladą

TYLKO TERAZ

3

49

Karmelki
mazurskie

Opak. 150 g

(100 g = 2,33)
do wyboru: miętowe,
malinowe, biało-czerwone

TYLKO TERAZ

499

Krówki
milanowskie
Opak. 300 g
(1 kg = 16,63)
mleczne

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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PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04
TYLKO TERAZ

7

49

ASTRA

Łagodna

Opak. 250 g

(100 g = 3,00)
kawa mielona; do wyboru:
tradycyjna lub crema

Dobre,
bo polskie!

TYLKO TERAZ

1399

ŁĄCKIE OGRODY

Syrop malinowy
Butelka 0,5 l
(1 l = 27,98)
64% soku z malin

TYLKO TERAZ

13

99

8

99

Ciasteczka
z Krakowa

Eliksir z kwiatu
czarnego bzu

(1 kg = 27,98)
w opakowaniu różne rodzaje

(1 l = 17,98)
syrop z naparu kwiatu czarnego
bzu, cukru trzcinowego
i zagęszczonego soku z cytryny

Opak. 500 g

16

TYLKO TERAZ

Butelka 0,5 l

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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO
ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU
OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM
TYLKO TERAZ

449

TYLKO TERAZ

449

Piwo Polski
Folklor
A kuku!*

Piwo Polski
Folklor
Cuda wianki*

(1 l = 8,98)
piwo miodowe, jasne,
pasteryzowane;
inspirowane motywami
z kultury ludowej
kraj pochodzenia:
Polska
alk. 5% obj.
* dostępne
w wybranych
sklepach

(1 l = 8,98)
tradycyjne, jasne piwo
dolnej fermentacji;
inspirowane motywami
z kultury ludowej
kraj pochodzenia:
Polska
alk. 5% obj.
* dostępne
w wybranych
sklepach

Butelka 0,5 l

TYLKO TERAZ

3

99

Butelka 0,5 l

MNIEJ

-26

%

%

1

25

169

CISOWIANKA

Woda mineralna
lekko gazowana
Butelka 1,5 l

(1 l = 0,83)
średnio nasycona
dwutlenkiem węgla
pochodzenia naturalnego;
średnio zmineralizowana;
niskosodowa

TYLKO TERAZ

3

29

Piwo
Revolta Pils
Bohemski*

Piwo
Połczyn
Koźlak*

(1 l = 7,98)
jasne, pełne
zapachów i smaków
(zioła, trawy, owoce)
kraj pochodzenia:
Polska
alk. 6% obj.
* dostępne
w wybranych
sklepach

(1 l = 6,58)
piwo o głębokim smaku
i ciemnej intensywnej
barwie oraz wyjątkowych
nutach słodowych;
stworzone według
oryginalnej, historycznej
receptury, z użyciem
słodów monachijskich
kraj pochodzenia:
Polska
alk. 6,5% obj.
* dostępne
w wybranych
sklepach

Butelka 0,5 l

-26

PŁACISZ DO

Butelka 0,5 l

SMAKUJE Z PIWEM

-14%

239

279

LAJKONIK

Talarki/
Precelki/
Safari

Opak. 100/140 g
(100 g = 2,39/1,71)
do wyboru
różne rodzaje

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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PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

-28%

2

99

MNIEJ

BELLA

Podpaski
Nova Maxi

-28

PŁACISZ DO

419

%

Opak. 18 szt.

(1 szt. = 0,17)
o wydłużonym kształcie,
z bocznymi osłonkami

TE I INNE PRODUKTY MARKI BARWA NATURALNA DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

4

49

TYLKO TERAZ

5

79

BARWA NATURALNA

6

79

BARWA NATURALNA

TYLKO TERAZ

5

49

BARWA NATURALNA

Krem
do rąk

Woda
do demakijażu

Szampon
do włosów

do wyboru:
• awokado – regenerujący
• bawełniany – odżywczy

(1 l = 22,63)
odmładzająca ryżowa woda
micelarna; dokładnie oczyszcza,
pielęgnuje i łagodzi skórę

(1 l = 18,30)
do wyboru:
• awokado – regenerujący
• ryżowy – odmładzający
• octowy – oczyszczający

Opak. 100 ml

18

TYLKO TERAZ

Opak. 300 ml

Opak. 300 ml

BELLA

Chusteczki
do higieny intymnej
Opak. 20 szt.

(1 szt. = 0,22)
do wyboru: Sensitive lub Hydronatural

TYLKO TERAZ

3

99

BELLA

Wkładki
higieniczne
Panty Ultra

Opak. 16/18/20 szt.
(1 szt. = 0,25/0,22/0,20)
z delikatną powłoczką;
do wyboru różne rodzaje

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.

TE I INNE PRODUKTY MARKI BREF
DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19–25.04

14

99

MNIEJ

BREF

Zawieszka do WC Color Aktiv
Opak. 3 × 50 g

-28

4

(100 g = 9,99)

499

699

Chusteczki
aktywnie wybielające/
zapobiegające
farbowaniu

Spray
do mycia
powierzchni
szklanych

Opak. 20/24 szt.

Opak. 500 ml

(1 l = 9,98)
do szyb, luster i innych szklanych powierzchni;
efekt bez smug uzyskiwany bez polerowania;
do wyboru dwa rodzaje

LENOR

9

%

TANDIL

CLIN

99

Płyn
do płukania
tkanin

(1 szt. = 0,25/0,21)
do wyboru:
• aktywnie wybielające: zapobiegają
szarzeniu i żółknięciu tkanin
• przeciw farbowaniu: pochłaniają
uwolnione do wody barwniki,
zapobiegając zafarbowaniu
pozostałego prania

TE I INNE PRODUKTY MARKI SOMAT DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

Opak. 1,42/1,8 l
(1 l = 7,04/5,55)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

24

99

%

99

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

-28

PŁACISZ DO

TYLKO TERAZ

VIZIR

Kapsułki

Opak. 33 szt.

(1 szt. = 0,76)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2299

2499

Tabletki do zmywarki
Gold

Tabletki do zmywarki
All in one

(1 szt. = 0,51)
zapewniają lśniący połysk
oraz perfekcyjną czystość

(1 szt. = 0,42)
pomagają usunąć najbardziej uciążliwe
zabrudzenia

SOMAT

Opak. 45 szt.

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.

SOMAT

Opak. 60 szt.

19

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–NIEDZ. 22–25.04

-25%

PŁACISZ DO

MNIEJ

produkt
chłodzony

-25%

TYLKO TERAZ

3

29

TYLKO TERAZ

499

Dorada patroszona,
2 szt.
Cena za 100 g

cała, świeża; idealna na grill lub do piekarnika

8

99

11

Karkówka
wieprzowa
Opak. 560 g

99

(1 kg = 16,05)
bez kości; w plastrach

Rzodkiew biała
Cena za kg

TYLKO TERAZ

6

99

20

produkt
chłodzony

MIĘSNE SPECJAŁY

Winogrona
bezpestkowe mix
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
klasa I

-22%

2

69

Sałata
masłowa

Sztuka
349 klasa I

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.

TYLKO TERAZ

3

produkt
chłodzony

79

MNIEJ

MORLINY

Boczek w kostce

-25

PŁACISZ DO

%

produkt
chłodzony

Opak. 150 g

(100 g = 2,53)
wędzony; mięso wieprzowe: 91%

produkt
chłodzony

-22%

3

49

Bryndza
sądecka

Opak. 120 g

4

49

(100 g = 2,91)
serek owczo-krowi, wyprodukowany
w 50% z sera owczego

-25

3

%

33

449

TYLKO TERAZ

5

99

MILSANI

Masło extra
Opak. 200 g

(100 g = 1,67)
zawartość tłuszczu: 82%

-22%

5

79

SANTE

Granola Gold
Opak. 300 g

(1 kg = 19,97)
pełnoziarniste płatki zbożowe;
do wyboru: orzechy i miód
lub belgijska czekolada
i pomarańcza

745

PORTLAND

Włoszczyzna suszona
Opak. 300 g

(1 kg = 19,30)
w opakowaniu: marchew, pasternak,
por, cebulka, pietruszka, seler;
doskonały dodatek do potraw

-18%

2

19

269

OSKROBA

Chleb wiejski/
złocisty

Opak. 400/500 g

(1 kg = 5,48/4,38)
tradycyjny chleb pszenno-żytni,
na naturalnym zakwasie, produkowany
bez dodatku substancji konserwujących;
do wyboru: wiejski lub złocisty

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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JUŻ OD CZWARTKU

TYLKO TERAZ

5

99

CZW.–NIEDZ. 22–25.04

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ

-25

2

produkt
chłodzony

Kołduny

Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)

%

%

99

399

NASZE ZBIORY

Sałatka obiadowa
Słoik 850 g

(1 kg = 7,29)
z kapusty, marchwi, ogórków
kwaszonych, cebuli i papryki,
w zalewie octowej; masa netto
po odsączeniu: 410 g

TYLKO TERAZ

549

Kartacze
ziemniaczane
Opak. 500 g

(1 kg = 10,98)
faszerowane mięsem
wieprzowym i wołowym

22

produkt
głęboko
mrożony

-25%

2

99

LEMAR

Danie gotowe

Słoik 500/510 g

3

99

-24%

5

29

(1 kg = 5,98/5,86)
do wyboru: fasolka po bretońsku, gołąbki w sosie
pomidorowym, pulpety w sosie pomidorowym

produkt
głęboko
mrożony

699

DOLINA SMAKU

Knedle z owocami
Opak. 750 g

(1 kg = 7,05)
do wyboru: z truskawkami
lub ze śliwkami

 bez dodatku aromatów

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.

-25%

2

99

399

GOLDEN FRUIT

Mus jabłkowy
Słoik 720 g

(1 kg = 4,15)
94% jabłek; idealny do deserów

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ

-25

%

%

2

99

399

Kulki rumowe
Opak. 200 g

(100 g = 1,50)
z rumem jamajka,
w posypce z czekolady;
rum jamajka: 3%

TYLKO TERAZ

499

BAKAL

Crunch Mix
Opak. 150 g

(100 g = 3,33)
mieszanka orzeszków ziemnych
w karmelu i miodzie z solą oraz
orzechów nerkowca w karmelu
i miodzie z solą

-18%

5

99

Coca-Cola
Butelka 2 l
(1 l = 3,00)
oryginalna

739

TYLKO TERAZ

799

WOSANA

Sok pomarańczowy
Butelka 2,8 l
(1 l = 2,85)
sok 100%

-21%

3

29

419

KRAKUSKI

Herbatniki
Opak. 171 g

(100 g = 1,92)
w mlecznej czekoladzie; do wyboru:
Florianki lub Serduszka

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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JUŻ OD CZWARTKU
-22%

139

179

TRADER JOE’S

Słonecznik
Opak. 140 g

CZW.–NIEDZ. 22–25.04

-28

PŁACISZ DO

MNIEJ

-28

2

%

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

%

49

TYLKO TERAZ

11

349

94

PRZYSNACKI

Prażynki

Piwo Łomża jasne*

Opak. 110/120 g

Puszka 6 × 0,5 l

(100 g = 2,26/2,08)
do wyboru: solone lub bekonowe

24

99

GARDENLINE

Kolorowe margaretki
Sztuka

w doniczce o średnicy ok. 18 cm,
wysokość: ok. 45 cm, do wyboru różne kolory

24

(100 g = 0,99)
prażony; do wyboru: niesolony lub z solą himalajską

(1 l = 3,98)
piwo jasne dolnej fermentacji; produkowane w zabytkowym browarze w Łomży
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

9

99

GARDENLINE

Sadzonki roślin doniczkowych
Opak. 10 szt.

zestaw 10 sadzonek; do wyboru różne kolory i rodzaje

14

99 Opak.

Lawenda
zestaw 6 sadzonek;
wysokość: ok. 15–20 cm

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 gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

