RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-56%

ASORTYMENT DO

GRILLOWY

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 26–30.04

JUŻ OD CZWARTKU

-43%

4

49

WĘDLINIARNIA

799

Kiełbasa
podwawelska
Opak. 450 g
(1 kg = 9,98)
wieprzowa, wędzona;
mięso wieprzowe: 96%

aldi.pl

-30

1

%

79

BALTA MARE

Pstrąg tęczowy
Cena za 100 g

259
*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 26–30.04

-50%

2

39

OWOCE

I WARZYWA

-33%

3

Ananas

-50
DO

485

Cena za kg

%
-36%

3

99

49

599

Pomarańcze
Cena za kg
klasa I

549

ŚWIEŻEJESZ

Awokado
Sztuka

-19%

349

435

ŚWIEŻEJESZ

Pieczarki

Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)

2

produkt
chłodzony

-20%

2

39

-50%
ŚWIEŻEJESZ

Kalarepa

299 Sztuka

4

99

Cukinia

999 Cena za kg

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.

A NAS

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 26–30.04
TYLKO TERAZ

599

kusi ananas!

Polędwiczki
z piersi kurczaka
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
o smaku mango lassi

IDEALNE DO PRZEPISU:

-25%

1

49

Młody
czosnek
Sztuka

199

SOCZYSTE SZASZŁYKI Z ANANASEM
SKŁADNIKI

PRZEPIS

• polędwiczki z piersi kurczaka
w marynacie o smaku mango lassi
• ½ ananasa
• garść pomidorków koktajlowych
• 1 łyżka oliwy
• sól, pieprz

Polędwiczki z piersi kurczaka w marynacie o smaku mango lassi pokrój w niedużą
kostkę. Ananasa obierz ze skóry i pokrój w kostkę (podobnej wielkości co kurczaka).
Pomidorki koktajlowe natrzyj odrobiną oliwy.
Składniki nadziewaj naprzemiennie na patyczki do szaszłyków i grilluj lub smaż
na patelni, często obracając. W zależności od temperatury, powinno to zająć
ok. 10–12 min.
Podawaj oprószone solą i pieprzem, z zieloną sałatą.

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–PIĄTEK 26–30.04

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-43

4

%

49

WĘDLINY

-43
DO

%

799

WĘDLINIARNIA

Kiełbasa
podwawelska
Opak. 450 g

(1 kg = 9,98)
wieprzowa, wędzona;
mięso wieprzowe: 96%

-28%

279

389

TYLKO TERAZ

19

99

WĘDLINIARNIA

Boczek parzony
Opak. 100 g

wieprzowy, 100 g produktu
wyprodukowano ze 112 g boczku wieprzowego

Kiełbaski
podhalańskie
Cena za kg

wieprzowe; doskonałe
na ciepło i na zimno

TYLKO TERAZ

19

99

Smalec
staropolski
Opak. 300 g
(1 kg = 66,63)
tradycyjny polski
smalec wieprzowy
z dodatkiem skwarek

4

TYLKO TERAZ

8

99

Chorizo

Opak. 200 g

(100 g = 4,50)
wieprzowe; 100% naturalne; 100 g produktu
wyprodukowano ze 118 g mięsa wieprzowego

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–PIĄTEK 26–30.04

TYLKO TERAZ

0

89

PIECZYWO

Ciabatta
cebulowa

-25

Sztuka 70 g
(100 g = 1,27)
z prażoną cebulą

-25
DO

%

1

49

TYLKO TERAZ

3

99

%

Ciastko
warkocz klonowy
Sztuka 86 g

(100 g = 1,73)
z nadzieniem na bazie syropu klonowego,
udekorowane orzechami pekan

199

Margaretka
Sztuka 445 g

(1 kg = 8,97)
pieczywo pszenne z posypką

TYLKO TERAZ

3

49

TYLKO TERAZ

3

99

Chleb farmerski
Sztuka 500 g

(1 kg = 6,98)
pszenny, z dodatkiem płatków
ziemniaczanych

-20%

3

19

Chleb z orkiszem

3

Sztuka 600 g
99

(1 kg = 5,32)
pszenno-żytni, z mąką orkiszową,
ziarnami owsa i siemieniem lnianym

DAKRI

Bułki wieloziarniste do wypieku
Opak. 300 g

(1 kg = 13,30)
pszenne, z dodatkiem siemienia lnianego, płatków owsianych i nasion
słonecznika; 6 sztuk w opakowaniu

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–PIĄTEK 26–30.04

-25

3

%

OCEAN STEAMER

Filet z tuńczyka
w oleju

99

TYLKO TERAZ

4

49

Ser Sielski
klasyczny/
wyrazisty
Opak. 120 g

%
RYBY Z ALDI

produkt
chłodzony

HOCHLAND

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1

99

OSTROWIA

Serek śmietankowy
Opak. 120 g

(100 g = 1,66)
serek o delikatnej konsystencji,
wyprodukowany z mleka i śmietany;
do wyboru: czosnkowy lub paprykowy

(100 g = 3,74)
ser żółty w plastrach;
do wyboru:
• klasyczny – ser dojrzewający z dziurami
o lekko słodkim smaku
• wyrazisty – ser o intensywnym smaku
dojrzałego sera i aromatycznym zapachu

produkt
chłodzony

1

29

Maślanka
jagodowa

Butelka 250 g

(100 g = 0,52)
lekkostrawny napój mleczny
o niskiej zawartości tłuszczu
6

-25%

145

produkt
chłodzony

195

BALTA MARE

Przekąska
śledziowa
Opak. 110 g
(100 g = 1,32)
do wyboru sosie:
musztardowym,
śmietanowym
lub koperkowym

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

(100 g = 2,85)
w oleju słonecznikowym;
masa netto po odsączeniu: 140 g

539

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ

Puszka 195 g

-20%

1

59

199

MLECZNA RZEKA

Jogurt typu greckiego
Opak. 400 g

(1 kg = 3,98)
naturalny; zawartość tłuszczu: 10%

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

2

29

Kefir malinowy
Opak. 500 ml

(1 l = 4,58)
łatwostrawny, orzeźwiający napój; bogaty skład odżywczy:
pełnowartościowe białko, witaminy i składniki mineralne
oraz łatwo przyswajalny wapń

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–PIĄTEK 26–30.04
TYLKO TERAZ

0

29

-27

PŁACISZ DO

MNIEJ

INKA

Kawa zbożowa
Opak. 4 g

(100 g = 7,25)
w saszetkach; do wyboru: karmelowa lub klasyczna

-27

28

%

%

99

TYLKO TERAZ

17

99

LOYD

BIO Matcha japońska

3999

SEGAFREDO

Opak. 40 g

(100 g = 44,98)
herbata zielona w proszku; powstaje w wyniku zmielenia liści krzewu herbacianego;
jedna z najbardziej cenionych odmian; do przygotowania z wodą lub mlekiem;
1 opakowanie wystarcza na 40 filiżanek naparu

Intermezzo
Opak. 1 kg

kawa ziarnista;
mieszanka ziaren
kawy arabika i robusta

-20%

1

99

249

KNUSPERONE

Płatki miodowo-orzechowe
Opak. 250 g

(100 g = 0,80)
płatki w polewie miodowej, z orzeszkami
ziemnymi, wzbogacone o 8 witamin

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO TERAZ

6

99

SPIŻARNIA ANNY WALCZYŃSKIEJ

Konfitura

Słoik 200 g

(100 g = 3,50)
według polskiej receptury domowej;
do wyboru: leśna z żubrówką, malina
z rabarbarem i ajerkoniakiem, morelowe
amaretto lub truskawka z prosecco

-22%

2

69

349

GRANDESSA

Dżem

Słoik 400 g

(1 kg = 6,73)
o obniżonej zawartości cukru;
do wyboru: malinowy lub wiśniowy

TYLKO TERAZ

14

99

GOLDÄHREN

Croissanty
do wypieku

Opak. 720/810 g

(1 kg = 20,82/18,51)
do wyboru: maślane, morelowe,
czekoladowo-orzechowe

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

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 26–30.04

-23

2

%

19

MNIEJ

WAWEL

Kukułka

-23

PŁACISZ DO

285

Opak. 120 g

%

(100 g = 1,83)
karmelki z nadzieniem
kakaowym i alkoholem

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

5

99

TYLKO TERAZ

3

49

Żelki Akuku
Opak. 75 g

(100 g = 4,65)
żelki piankowe
o smaku owocowym
z sokiem

STORCK

Knoppers

Opak. 120 g

(100 g = 4,99)
do wyboru: o smaku kokosowym
lub z orzeszkami ziemnymi

-12%

3

49

399

CHÂTEAU

Czekolada orzechowa gorzka
Opak. 100 g

z całymi orzechami; zawartość orzechów laskowych: 27%

TYLKO TERAZ

4

99

TYLKO TERAZ

16

99

8

HARIBO

Żelki
Słodki Ogród
Opak. 650 g

(1 kg = 26,14)
mieszanka owocowych
smaków

TYLKO TERAZ

6

49

CONRADL

Ciasto z wiśniami/
jabłkami
Sztuka 290 g

(1 kg = 22,38)
ciasto biszkoptowe; do wyboru dwa rodzaje

HELIO

Jackfruit
suszony
Opak. 45 g

(100 g = 11,09)
owoc drzewa bochenkowego;
bez substancji konserwujących

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.

-28%

0

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 26–30.04

DAWTONA

Sok z buraków
z jabłkiem/
pomidorowy

99

MNIEJ

do wyboru:
• z buraków ćwikłowych
(87%), jabłek (10%), selera
naciowego, cytryn, imbiru,
czosnku
• pomidorowy, pomidorowy
pikantny, wielowarzywny

GRZEŚKOWIAK

TYLKO TERAZ

Chłodnik

2

59

produkt
chłodzony

-33

PŁACISZ DO

330 ml
139 Butelka
(1 l = 3,00)

Opak. 250 g

(100 g = 1,04)
do wyboru: z zielonym
ogórkiem lub gotowanym
burakiem

-33

2

%

%

99

449

KING’S CROWN

TYLKO TERAZ

9

99

Ogórki konserwowe,
plastry

LA FINESSE

Gulasz
z klopsikami

Słoik 530 g

(1 kg = 10,31)
słodko-kwaśne;
masa netto
po odsączeniu: 290 g

Opak. 400 g

(1 kg = 24,98)
z makaronem; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

8

99

Kimchi

Słoik 300 g

(1 kg = 29,97)
tradycyjne danie kuchni koreańskiej z kapusty
pekińskiej z dodatkiem białej rzodkwi, czosnku,
szczypioru i mieszanki tradycyjnych przypraw,
przygotowane według oryginalnej koreańskiej
receptury; jako samodzielny posiłek lub dodatek
do makaronu, ryżu czy koreańskiej zupy;
do wyboru: tradycyjne lub wegańskie

-17%

3

29

399

Kluski 4-jajeczne
Opak. 500 g

(1 kg = 6,58)
oryginalne niemieckie Eierspaetzle;
produkowane ze świeżych jaj kurzych
z chowu ściółkowego; z mąki z pszenicy
durum

-30%

4

49

DOLINA SMAKU

Frytki
karbowane
Opak. 1 kg
łatwe i szybkie
w przygotowaniu

649

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO TERAZ

599

KING’S CROWN

Zielona fasolka
szparagowa
Słoik 660 g

(1 kg = 17,36)
krojona; w zalewie; masa netto
po odsączeniu: 345 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.

9

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 26–30.04

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

TYLKO TERAZ

3

99

ŁUKÓW

Steki wołowe w marynacie
Cena za 100 g

MIĘSO

-56

9

-56
DO

%

99

2299

stek z antrykotu; do wyboru w marynacie:
Classic Taste lub Mexicana

%

BBQ

Karkówka
w marynacie
Cena za kg

wieprzowa; plastry; na grill;
do wyboru w marynacie:
paprykowej lub czosnkowo-ziołowej

-21%

1399

1790

-20%

5

59

10

699

MIĘSNE SPECJAŁY

Żeberka
wieprzowe
Cena za kg
surowe; paski

MIĘSNE SPECJAŁY

Skrzydła
z kurcząt

Cena za kg
świeże; klasa A

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–PIĄTEK 26–30.04

KRÓLOWA GRILLA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-39%

8

99

1490

TYLKO TERAZ

899

SOKOŁÓW

Kiełbaski
paprykowe
(1 kg = 25,69)
wieprzowe; na grill

-24%
79

SOKOŁÓW

Kaszanka
grillowa

Opak. 500 g
(1 kg = 7,58)
wieprzowa

Cena za kg

wieprzowo-drobiowa, wędzona, parzona

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

699

1499

Paluszki
sopockie

Kiełbasa
z serem

(1 kg = 24,96)
kiełbasa wieprzowo-drobiowa, wędzona,
parzona; do wyboru:
klasyczna lub z serem

wieprzowa,
wędzona,
parzona

Opak. 280 g

Opak. 350 g

3

WĘDLINIARNIA

Kiełbasa śląska regionalna

499

Cena za kg

TYLKO TERAZ

7

99

MORLINY

Kiełbasa morlińska
z szynki
Opak. 500 g

(1 kg = 15,98)
wieprzowa; mięso wieprzowe
z szynki: 80%

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–PIĄTEK 26–30.04

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-22%

6

99

MNIEJ

-15

8

%

49

999

GRILL TIME

-22

PŁACISZ DO

899

Ser grillowy

Opak. 2 × 100 g

(100 g = 3,50)
kremowy ser miękki na grilla
lub do przyrządzenia na patelni;
do wyboru: naturalny, z ziołami
lub z chili

%

TYLKO TERAZ

799

LYTTOS

SOKOŁÓW

Boczek
w marynacie
myśliwskiej
Opak. 300 g
(1 kg = 26,63)
wieprzowy; surowy

Ser Halloumi
Opak. 250 g

(100 g = 3,40)
cypryjski ser z mieszanki
mleka owczego, koziego
i krowiego, z dodatkiem
mięty; najczęściej spożywany
na ciepło

TYLKO TERAZ

599

-21

2

%

59

329

Polędwiczki
z piersi
kurczaka
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
o smaku mango lassi

D’ANTELLI

Mozzarella
mini
Opak. 125 g
(100 g = 2,07)
klasyczna

TYLKO TERAZ

7

99

DEVINA

Ser
sałatkowy
w oleju
Słoik 375 g

(1 kg = 21,31)
sałatkowy ser z mleka
krowiego w oleju
z oliwkami, z chili lub
z ziołami; w kostkach

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.

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 26–30.04

-16

2

%

produkt
chłodzony

49

NADZIANY GRILL i

299

WONNEMEYER

Sos na bazie
twarogu
Opak. 250 g

(100 g = 1,00)
do wyboru różne rodzaje

 bez wzmacniaczy smaku

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI
NA EKSPOZYTORZE

KAMIS

TYLKO TERAZ

1

59

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

6

-20

%

399

produkt
chłodzony

99

499

Pierogi grillowe
z kaszanką

Tzatziki

(1 kg = 17,48)
bez konserwantów i glutaminianu sodu

(1 kg = 7,98)
sałatka z ogórków

Opak. 400 g

TYLKO TERAZ

6

99

TYLKO TERAZ

4

99

WONNEMEYER

Opak. 500 g

HELCOM

Oliwki nadziewane
grillowane
Słoik 320 g

(100 g = 4,11)
do wyboru: nadziewane czerwoną
papryką, papryką jalapeño
lub czosnkiem; masa netto
po odsączeniu: 170 g

DELIKATO

Sos
holenderski
Opak. 300 ml
(1 l = 16,63)
dodatek do szparagów,
warzyw, ziemniaków,
ryb oraz innych dań

1

99

produkt
chłodzony

Przyprawy
na grilla
Opak. 15/
18/20/25 g

(100 g = 10,60/
8,83/7,95/6,36)
do wyboru różne rodzaje

ROLESKI

Musztarda
regionalna
Słoik 175 g

(100 g = 1,14)
do wyboru różne rodzaje

-20%

PŁACISZ DO

MNIEJ

-20%

3

99

499

LISNER

Sałatka warzywna
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
z jajkiem

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.
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-23

9

%

99

-23

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

MORENO

Mild

Słoik 200 g

(100 g = 5,00)
kawa rozpuszczalna;
łagodna i delikatna

SZYBKA
PORCJA ENERGII

TYLKO TERAZ

4

99

TYLKO TERAZ

9

99

produkt
głęboko
mrożony

Lody
Carte D’or

Opak. 900 ml

(1 l = 11,10)
do wyboru różne rodzaje

BISCOTTO

TYLKO TERAZ

9

99

14

Mieszanka
ciastek
Opak. 255 g
(1 kg = 39,18)
z czekoladą mleczną,
gorzką, białą

produkt
głęboko
mrożony

(100 ml = 5,48/6,09)
do wyboru:
• Snickers – z orzeszkami ziemnymi i karmelem,
w polewie na bazie kremu kakaowego
• M&M’s – z orzechami, w polewie kakaowej,
posypane kawałkami cukierków M&M’s

TYLKO TERAZ

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

TYLKO TERAZ

Lody na patyku

Opak. 91 ml/82 ml

799

TRADER JOE’S

Migdały
prażone

Opak. 175 g
(100 g = 4,57)
karmelizowane

1299

2

99

SŁONPOL

Słonecznik
turecki
Opak. 100 g

prażony z przyprawami

TYLKO TERAZ

349

GOTSZLIK

Rożki
do lodów
słodkie

Opak. 135 g

(100 g = 2,59)
10 sztuk w opakowaniu

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–PIĄTEK 26–30.04

NA EKSPOZYTORZE

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ

-21%

TYLKO TERAZ

2

249

99

319

LAJKONIK

SUN SNACKS

Bajgle/Paluchy

Chrupki

Opak. 70 g

(100 g = 4,27)
chrupiące; z ciasta na zakwasie; do wyboru:
bajgle z ziołami prowansalskimi lub paluchy
oryginalne z ziarnami lub z cebulką

TYLKO TERAZ

699

Opak. 200 g
(100 g = 1,25)
kukurydziano-orzechowe

1

29

KINGA PIENIŃSKA

Woda
mineralna

Butelka 1,5 l
(1 l = 0,86)
lekko gazowana

5

%

49

739

Pepsi

Butelka 2 l

(1 l = 2,75)
napój gazowany o orzeźwiającym
smaku; z kofeiną

NA EKSPOZYTORZE

BASILUR

Fruit Infusions

TYLKO TERAZ

Opak. 25 × 2 g

2

99

(1 szt. = 0,28)
susz owocowy w saszetkach;
do wyboru różne rodzaje

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

-25

%

HORTEX

TYLKO TERAZ

6

49

LIMENITA

Napój owocowy
Butelka 1,75 l
(1 l = 1,71)
do wyboru:
• jabłko-rabarbar
• jabłko-brzoskwinia
• jabłko-arbuz-truskawka

Lemoniada
cytrynowa/
Mojito
mocktail

TYLKO TERAZ

3

99

HOOP

Cola z sokiem
Butelka 1,5 l
(1 l = 2,66)
20% soku
owocowego;
do wyboru:
orange
lub lemon

Butelka 1 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.

15

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 26–30.04

TYLKO TERAZ

4

99

ARTUR

Krakersy

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

TYLKO TERAZ

NADZIANY GRILL i

2

99

BESKIDZKIE

Paluszki

Opak. 220 g
(100 g = 1,36)
o smaku
serowo-cebulowym

TYLKO TERAZ

4

49

FEURICH

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Mini chrupki chlebowe
Opak. 250 g

(100 g = 1,80)
do wyboru o smaku: czosnku; pomidorów,
oliwek i oregano; soli morskiej

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

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

995

Piwo Okocim Radler
malina z borówką/
arbuz z melonem*

Piwo Okocim Radler
pomarańcza sycylijska
z limonką/mango z marakują*

(1 l = 4,98)
piwo typu radler o smaku maliny z borówką amerykańską lub arbuza z melonem
kraj pochodzenia: Polska
alk. 2% obj.
* dostępne wybranych sklepach

(1 l = 5,75)
bezalkoholowe piwo typu radler o smaku pomarańczy sycylijskiej z limonką lub mango z marakują
kraj pochodzenia: Polska
alk. 0% obj.
* dostępne wybranych sklepach

Puszka 4 × 0,5 l

16

1149

Puszka 4 × 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–PIĄTEK 26–30.04

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

2

99

Piwo Heineken 0%*
Butelka 0,5 l

(1 l = 5,98)
piwo bezalkoholowe o orzeźwiającym, owocowym
smaku; z delikatną słodową podbudową
kraj pochodzenia: Holandia
alk. 0% obj.
* dostępne wybranych sklepach

-23

PŁACISZ DO

MNIEJ

-23

2

%

%

29

TYLKO TERAZ

1299

299

Piwo Lech Premium*
Puszka 0,5 l

Piwo Bosman*
Puszka 6 × 0,5 l

(1 l = 4,33)
głęboki smak, gęsta piana oraz barwa łącząca kolory bursztynu i złota
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.
* dostępne wybranych sklepach

(1 l = 4,58)
jasne pełne
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj
* dostępne wybranych sklepach

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

6

99

TYLKO TERAZ

4

99

CRUNCHIPS

Chipsy

Opak. 200 g

(100 g = 2,50)
do wyboru o smaku:
ser-cebula, paprykowym
lub solonym

PRINGLES

Chipsy

Opak. 165 g
TYLKO TERAZ

18

99

Piwo Perła Chmielowa*
Puszka 8 × 0,5 l

(1 l = 4,75)
sztandarowy produkt browaru o charakterystycznej goryczce
i złocistej barwie
kraj pochodzenia: Polska,
alk. 6% obj.
* dostępne wybranych sklepach

(100 g = 4,24)
do wyboru:
serowo-cebulowe,
ostro-pikantne
lub o smaku
kwaśnej śmietany
i ziół

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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-24

%

3

79

-24

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

499

GRILL TIME

Naczynia
biodegradowalne
Opak.

do wyboru:
• kubki bambusowe (250/450 ml)
• talerze z pulpy papierowej
(średnica: 22 cm)
• widelce i noże drewniane
• słomki papierowe

NADZIANY GRILL i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-24%

3

79

Szukaj produktów
z certyﬁkatem FSC®

%

FLAMMENCO

Brykiet do grilla
Opak. 3 kg

(1 kg = 2,33)
wysokiej jakości brykiet z węgla drzewnego;
zapewnia szybkie i łatwe rozpalenie grilla

18

Opak. 5 szt.

4

99

karbowane boki zwiększają sztywność tacki;
wielkość otworów zapewnia odpowiednie
napowietrzenie

6

99

99

779

Tacki aluminiowe do grilla

-22%

-10

6

GRILL TIME

899

CIF

Spray czyszczący
Butelka 500 ml

(1 l = 13,98)
zapewnia lśniącą czystość w gospodarstwie
domowym; do wyboru: do kuchni, do łazienki,
uniwersalny
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–PIĄTEK 26–30.04

-30

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

-30%

6

99

-28

%

8

99

1249

999

NIVEA

NIVEA

Żel pod prysznic
dla kobiet/mężczyzn
Opak. 500 ml

Deo roll-on
dla kobiet/mężczyzn
Sztuka 50 ml

(100 ml = 13,98)
antyperspirant w kulce; do wyboru różne rodzaje

(1 l = 17,98)
do wyboru różne rodzaje

STREFA MALUSZKA
WIĘCEJ PRODUKTÓW TEJ
MARKI NA EKSPOZYTORZE

-20%

0

-24%

3

79

79

099

MAMIA

-24%
TYLKO TERAZ

17

99

BAMBINO

Żel pod prysznic
Opak. 1 l

hiperdelikatny; do wyboru różne rodzaje

999

1329

NIVEA

Kosmetyki dla dzieci
Opak. 500 ml

(1 l = 19,98)
idealne do codziennej pielęgnacji; do wyboru:
łagodny szampon i płyn do kąpieli 2 w 1
lub aksamitne mleczko nawilżające

499

EURODONT

Gąbka kąpielowa
dla dzieci

Szczoteczka do zębów
dla dzieci

miękka i chłonna; o różnych
kształtach i kolorach

ergonomiczny uchwyt; do wyboru
różne rodzaje

Sztuka

Opak. 2 szt.

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

2

79

BOBOVITA

Tubka owocowa
BIO
Opak. 80 g

(100 g = 3,49)
smaczny deserek w postaci
musu; 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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-25

%

2

99

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ

399

EURODONT

%

Szczoteczka
do zębów
Opak. 2 szt.

ergonomiczna rączka;
starannie zaokrąglone włosie;
z powierzchnią do czyszczenia
języka; do wyboru różne rodzaje

WIĘCEJ PRODUKTÓW TEJ MARKI NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

3

99

TYLKO TERAZ

1399

RADICAL

TYLKO TERAZ

1299

RADICAL

Opak. 100 ml
kosmetyczny;
do miejscowego
oczyszczania skóry

NIVELAZIONE

Odżywka
wzmacniająca
do włosów

Szampon
do włosów
dla mężczyzn

do włosów osłabionych i wypadających

(1 l = 32,48)
wzmacniający, przeciw wypadaniu włosów

Opak. 100 ml

LOTON

Spirytus
salicylowy

TYLKO TERAZ

9

99

Opak. 400 ml

Dezodorant
do stóp

Opak. 180 ml
(100 ml = 5,55)
do wyboru: świeżość
i ochrona lub kontrola
zapachu

STREFA PUPILA

-20%

319

-20%

3

99

ALNUTRA

1

99

KOKRA

1199

1499

HILTON

Karma mokra dla psa

Karma mokra dla kota

Żwirek silikonowy

(1 kg = 7,98)
wysokojakościowa; z kawałeczkami świeżego mięsa;
do wyboru: z drobiem, serca i wątróbka lub wołowina

(1 kg = 3,83)
pełnoporcjowa; dla dorosłych kotów; do wyboru: cielęcina
i drób, drób, dziczyzna i indyk, ryba, wołowina i wątróbka

(1 l = 3,16)
chłonne granulki ze zdolnością wiązania przykrego zapachu,
jednocześnie stanowiące ochronę antybakteryjną

Puszka 400 g

20

159

-20%

Puszka 415 g

Opak. 3,8 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.

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–PT. 29–30.04

-30

PŁACISZ DO

MNIEJ

-30

1

%

79

%

BALTA MARE

Pstrąg
tęczowy

produkt
chłodzony

Cena za 100 g
świeży, cały, patroszony

2

59

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

29

90

18

99

2

99

TYLKO TERAZ

Mini banany
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)

Stek Tomahawk
Cena za kg
wieprzowy;
z kością; z chowu
bez antybiotyków

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

GOODVALLEY

12

99

Mango
dojrzałe by air
Sztuka

Tilapia,
filet

Opak. 750 g
(1 kg = 25,32)
bez skóry

-25%

449

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.

ŚWIEŻEJESZ

Melon
miodowy

599 Cena za kg
21

JUŻ OD CZWARTKU

-23%

4

99

649

KING’S CROWN

Szparagi

Słoik 330 g

(100 g = 2,43)
białe, ręcznie obierane, w zalewie;
masa netto po odsączeniu: 205 g

TYLKO TERAZ

CZW.–PT. 29–30.04

12

99

-25%

PŁACISZ DO

MNIEJ

-25

3

%

19

-25%

5

99

799

DR. OETKER

Pizza Guseppe
Opak. 425 g

(1 kg = 14,09)
z szynką i pieczarkami,
czerwoną cebulą i ziołami

22

Pomidory suszone
w oleju z ziołami
Słoik 650 g

(1 kg = 34,18)
w oleju rzepakowym, z ziołami
i przyprawami; masa netto
po odsączeniu: 380 g

BALTA MARE

Szprot w sosie
pomidorowym
Puszka 300 g
(1 kg = 10,63)

4

29

produkt
głęboko
mrożony

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

-21%

5

49

699

DELIKATO

Ketchup/Majonez
z przyprawami
Opak. 875 ml

(1 l = 6,27)
do wyboru:
• ketchup z przyprawą curry – łagodny
• ketchup z przyprawą curry – pikantny
• sos majonezowy z przyprawami

-24%

5

69

749

SWEET VALLEY

Wiśnie drylowane
Słoik 680 g

(1 kg = 16,26)
w lekkim syropie; doskonały dodatek
do ciast i deserów; masa netto
po odsączeniu: 350 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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produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1

89

Mleczna kanapka
Opak. 30 g

(100 g = 6,30)
kakaowe biszkopty z kremowym nadzieniem
cappuccino o smaku Baileys

-20

1

BAILEYS

%

99

249

-25

BISCOTTO

Słomka
ptysiowa

1

z cukrem

7

99

999

CHOCEUR

-21

%

49

569

Babka

Batoniki
czekoladowe

(1 kg = 11,23)
do wyboru
o smaku: waniliowym,
cytrynowym lub
marmurkowa

(100 g = 4,00)
do wyboru: mleczne,
mleczne z ciasteczkami,
jogurtowo-truskawkowe,
orzechowe

OSKROBA

Opak. 400 g

%

PERFETTO

Biszkopty
z galaretką

49

Opak. 100 g

-20%

4

%

Opak. 200 g

Opak. 135 g

199

(100 g = 1,10)
o smaku czarnej porzeczki,
w białej czekoladzie

TYLKO TERAZ

899

Wafelki
Max mini

Opak. 300 g
(1 kg = 29,97)
chrupiące mlecznoorzechowe wafelki

OPAKOWANIE
RODZINNE

TYLKO TERAZ

899

GALA

Ulubiona

Opak. 450 g
(1 kg = 19,98)
kawa mielona

TYLKO TERAZ

399

TYMBARK

Sok
pomarańcza
cytryna
Karton 1 l

100%, z zagęszczonych
soków z pomarańczy i cytryn,
z witaminą C

-25%

3

99

535

RIO D’ORO

Sok
pomarańczowy
Karton 2 l
(1 l = 2,00)
100%

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

3

99

Coca-Cola Zero
Orange Vanilla
Butelka 1 l

o smaku klasycznej coli
z pomarańczą i wanilią

CZW.–PT. 29–30.04

-26%

-25%

PŁACISZ DO

MNIEJ

-26

1

149

199

KARLSQUELL

%

69

Napój słodowy
Butelka 0,5 l

(1 l = 2,98)
bezalkoholowy orzeźwiający napój
o karmelowo-słodowym smaku, z nutą goryczki

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

2

29

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

FEURICH

Popcorn solony
Opak. 125 g
(100 g = 1,35)
gotowy do spożycia

-25%

1

79

239

SUN SNACKS

Chipsy

Opak. 140 g

(100 g = 1,28)
na oleju słonecznikowym; do wyboru: papryka,
fromage, solone, lub zielona cebulka

24

TYLKO TERAZ

1499

Piwo Harnaś*
Puszka 8 × 0,5 l

(1 l = 3,75)
piwo jasne typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.
* dostępne wybranych sklepach

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

