
Raz ALDI, zawsze ALDI

OD ŚRODY 5.05

OD SOBOTY 8.05

OD CZWARTKU 6.05 

str. 28

str. 25

str. 32

GRILLA!
PASUJE DO

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Włoskie 
smaki

HIT

2999
CYCLEMASTER
Bezprzewodowy 
licznik rowerowy
Sztuka

Piwo Żywiec*
Opak. 12 × 0,5 l
(1 l = 4,78)
*  dostępne w wybranych sklepach

-25%

449
599

MAMA MANCINI
Ciasto na pizzę 
z sosem 
pomidorowym
Opak. 600 g
(1 kg = 7,48)

GRILLA!
PASUJE DO

Piwo Żywiec*

TYLKO TERAZ

239
WĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
toruńska
Cena za kg

-26%

1090
1490

UP2FASHION
Spódnica 
damska 
dresowa 
z bawełną BIO
Sztuka

HIT

1999

-25%

139
186

SERAVITA
Ser Gouda/
Edam
Cena za 100 g

MAMA MANCINI
Lasagne 
bolognese
Opak. 1 kg

-23%

999
1299

CENA 
ZA PUSZKĘ 

PRZY ZAKUPIE 
12-PAKU

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

OD WTORKU 4.05



WŁOSKA BRUSCHETTA

SKŁADNIKI PRZEPIS

• 1 bagietka pszenna
• 2 pomidory malinowe
• 1 opakowanie burraty D’Antelli
• ząbek czosnku
• oliwa z oliwek
• świeże zioła
• sól, pieprz

opcjonalnie
• sos balsamiczny Cucina Nobile

Pomidory sparz, usuń skórkę i pestki. Miąższ pokrój w niedużą kostkę 
i odsącz z nadmiaru soku. Posiekaj drobno ulubione zioła – np. świeżą bazylię 
lub zieloną pietruszkę i połącz z pomidorami. Dodaj łyżkę oliwy z oliwek, 
posól i popieprz do smaku.

Bagietkę pokrój w kromeczki. Podpiecz je w piekarniku lub na suchej patelni. 

Podpieczone kromki natrzyj czosnkiem i posmaruj burratą (odsącz ją wcześniej 
z zalewy), na wierzch wyłóż pomidory. 

Jeśli lubisz, pokrop grzanki sosem balsamicznym.

-33%

099
149

-55%

799
1799

%

ŚWIEŻEJESZ
Zielenina mix
Sztuka

Pomidor malinowy 
Cena za kg
klasa I

produkt
chłodzony

DO-55%
DO-OWOCE 

I WARZYWA

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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



-30%

279
399

-50%

499
999

-30%

899
1299

Winogrona zielone 
bezpestkowe
Cena za kg
klasa I

-25%

299
399

Jabłka zielone 
Golden Delicious
Cena za kg
klasa I

ŚWIEŻEJESZ
Truskawki
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
klasa I

produkt
chłodzony

produkt
chłodzonyŚWIEŻEJESZ

Sałata cięta
Opak. 140/150/250 g
(100 g = 1,99/1,86/1,12)

POLSKIE
JABŁKA

3Informacja 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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



produkt
chłodzony

NA EKSPOZYTORZE

Piwo Karlsquell 
Radler*
Puszka 0,5 l
(1 l = 3,18)
połączenie piwa jasnego i lemoniady 
o smaku cytrynowym
kraj pochodzenia: Polska
alk. 2% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

-20%

159
199

Piwo Karlsquell 
Gruszka chili/
Liczi/Radler 
Spritz*
Puszka 0,5 l
(1 l = 3,18)
połączenie piwa z:
• napojem o smaku 

gruszki z chili
• napojem o smaku liczi
• napojem o smaku 

gorzkiej pomarańczy 
z ziołami

kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 2–4% obj. 
*  dostępne w wybranych 

sklepach

-27%

159
219

TYLKO TERAZ

239
Piwo Żywiec*
Opak. 12 × 0,5 l
(1 l = 4,78)
klasyczny lager o delikatnym roślinnym 
aromacie; wytrawny i chmielowy 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 5,6% obj. 
* dostępne w wybranych sklepach

POZOSTAŁE PRODUTY NA GRILLA DOSTĘPNE OD CZWARTKU 6.05, STR. 2425

-26%

1090
1490

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
toruńska
Cena za kg
wieprzowa, parzona, 
wędzona

PRZYSNACKI
Chipsy 
Opak. 135 g
(100 g = 2,96)
do wyboru: wędzony boczek, 
cebula w śmietanie, koperek, 
ser-cebula

TYLKO TERAZ

399

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

CENA ZA PUSZKĘ 
PRZY ZAKUPIE 12PAKU

1001
BEZ NIEJ ANI RUSZT i 

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

4 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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



DO-25%PIECZYWO

Ciabatta 
naturalna
Sztuka 70 g
(100 g = 0,84)
pszenna

TYLKO TERAZ

059

Muffin Nutella
Sztuka 86 g
(100 g = 5,80)
na zakwasie, na jajach z chowu 
ściółkowego, z dodatkiem jogurtu

TYLKO TERAZ

499

-20%

229
289

Chleb typu włoskiego
Sztuka 500 g
(1 kg = 4,58)
na zakwasie pszennym 

-25%

089
119

Croissant Croissant Croissant 
maślanymaślanymaślany
Sztuka 51 gSztuka 51 gSztuka 51 g
(100 g = 1,75)(100 g = 1,75)(100 g = 1,75)(100 g = 1,75)
zawartość masła: 24%zawartość masła: 24%

Bastoncino z oliwkami
Sztuka 90 g
(100 g = 1,88)
z oliwą z oliwek i oliwkami (27,5%)

TYLKO TERAZ

169

Ciastko 
z mozzarellą
Sztuka 85 g
(100 g = 1,87)
z sosem pomidorowym

TYLKO TERAZ

159

5Informacja 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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

Kiełbasa z boczkiem
Cena za kg
wieprzowa; zawartość mięsa: 93% 
(w tym 28% boczku)

TYLKO TERAZ

2499
Salami Milano
Opak. 70 g
(100 g = 8,56)
wieprzowe, dojrzewające; 
w plastrach

TYLKO TERAZ

599

CUCINA NOBILE
Boczek 
tyrolski
Cena za 100 g
oryginalny tyrolski boczek, 
dojrzewający, wędzony

TYLKO TERAZ

399
Mortadela 
Bologna
Opak. 70 g
(100 g = 5,70)
wieprzowa; w plastrach

TYLKO TERAZ

399

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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



RYBY Z ALDI

-28%

099
139

MILSANI
Jogurt premium
Opak. 200 g
(100 g = 0,50)
3,8% tłuszczu; do wyboru 
różne rodzaje

-23%

499
649

FJÖRDEN’S
Smażone filety śledziowe
Puszka 325 g
(100 g = 2,50)
w aromatycznej marynacie; masa netto po odsączeniu: 200 g

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

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

DO-28%NABIAŁ
produkt

chłodzony

ORASI 
Napój 
z orzechów laskowych
Opak. 1 l
z wapniem i witaminami

TYLKO TERAZ

999
-24%

249
329

DANONE
Activia jogurt pitny
Opak. 280/300 g
(1 kg = 8,89/8,30)
połączenie jogurtu i owoców; 4 miliardy żywych kultur 
bakterii; źródło wapnia; do wyboru o smaku: mango-
-ananas-siemię lniane, truskawka-kiwi, jagoda-borówka 
lub suszona śliwka

produkt
chłodzony

*

MÜLLER
Mleczny napój 
kawowy
Opak. 250 ml
(100 ml = 1,20)
do wyboru: cappuccino, 
espresso macchiato, latte 
macchiato

TYLKO TERAZ

299

-20%

399
499

D’ANTELLI
Ser Mascarpone
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
oryginalny włoski ser deserowy, 
podstawowy składnik deseru tiramisu

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

7Informacja 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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



NA EKSPOZYTORZE

MIESZKO
Zozole
Cena za 100 g
do wyboru:
• Muss – karmelki z nadzieniem musującym 

o smaku cytrynowym i o smaku pomarańczowym
• Plejo – galaretki o smaku malinowym, 

wiśniowym i jabłkowym w cukrze 

TYLKO TERAZ

179

JUTRZENKA
Wafle Familijne
Opak. 130/140/180 g
(100 g = 1,99/1,85/1,44)
do wyboru: gofrowe karmelowe, 
gofrowe waniliowe, gofrowe 
czekoladowe, cytrynowe, 
truskawkowe, 2GO 

TYLKO TERAZ

259

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

-31%

099
145

-20%

399
499

HARIBO
Żelki 
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
do wyboru różne rodzaje

-20%

639
799

CHÂTEAU
Czekolada 
z dodatkami
Opak. 200 g
(100 g = 3,20)
do wyboru: biała 
z orzechami laskowymi, 
mleczna z migdałami, 
miodem i solą, 
z nadzieniem karmelowym 
lub ze słonymi precelkami

DO-31%PŁACISZ
MNIEJ

LUBELLA
Choco Kwiatki
Opak. 500 g
(1 kg = 10,98)
zbożowe płatki śniadaniowe 
w kształcie kwiatuszków 
o smaku czekoladowym 

TYLKO TERAZ

549

-23%

129
169

KNUSPERONE
Owsianka
Opak. 65 g
(100 g = 1,98)
do wyboru: malina 
i żurawina lub 
daktyle i orzechy

8 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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



NA EKSPOZYTORZE

-24%

529
699

GRANDESSA
Dżem wieloowocowy
Słoik 450 g
(1 kg = 11,76)
do wyboru: 
maliny-jagody-
-jeżyny lub 
truskawka-mango

HERBAPOL
Dżem egzotyczny
Słoik 280 g
(1 kg = 17,82)
do wyboru: 
mango i jabłko, 
pomarańcza 
i ananas, 
truskawka 
i banan 
lub wiśnia 
z chia

TYLKO TERAZ

499

SÜSSLI
Erytrol
Opak. 500 g
(1 kg = 23,98)
bezkaloryczna alternatywa 
cukru; produkt wegański

TYLKO TERAZ

1199

LOYD 
Herbatka 
na zimno
Opak. 12 × 2,5 g
(1 szt. = 0,29)
do wyboru o smaku: 
truskawki i maliny; cytryny, 
limonki i mięty; jabłka i ananasa 

TYLKO TERAZ

349

KUBUŚ
Napój 
owocowy 
Waterrr
Butelka 1,5 l
(1 l = 1,99)
niegazowany, 
do wyboru: 
truskawka, malina, 
cytryna

TYLKO TERAZ

299

-23%

999
1299

MORENO
Cappuccino familijne
Puszka 500 g
(1 kg = 19,98)
rozpuszczalny napój kawowy w proszku; 
do wyboru o smaku: czekoladowym, karmelowym, mlecznym

-25%

299
399

TRADER JOE’S
Słonecznik
Opak. 400 g
(1 kg = 7,48)
łuskany

-24%

075
099

SANTA MINERALIS
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,50)
do wyboru: gazowana 
lub niegazowana

ZAWIERA 
20% SOKU 

OWOCOWEGO

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

9Informacja 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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



TE I INNE PRODUKTY MAREK NA EKSPOZYTORZE

Zupa 
owocowa
Opak. 450 ml
(1 l = 11,09)
kompotowa; z dynią

TYLKO TERAZ

499

KING’S CROWN
Przecier 
pomidorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 3,38)
z rozdrobnionych pomidorów

-29%

169
239

-24%

379
499

WAWRZYNIEC
Pasta warzywna
Słoik 180 g
(100 g = 2,11)
do wyboru: z grillowanym bakłażanem; z grillowaną cukinią 
i curry; z ciecierzycą; pieprzem i czarnuszką; z suszonymi 
pomidorami i żurawiną

produkt
chłodzony

VEGETA
Przyprawa 
w posypywaczce
Opak. 50/60/100 g
(100 g = 11,98/9,98/5,99)
do wyboru: do pomidorów 
i mozzarelli; ziemniaków; 
złocistego kurczaka; uniwersalna

TYLKO TERAZ

599

PODRAVKA
Ajvar/Pindżur 
Słoik 195 g
(100 g = 1,64)
do wyboru: ajvar łagodny, ostry, 
barbeque, z cebulką, z sosem 
chrzanowym lub pindżur klasyczny

TYLKO TERAZ

319

TRADER JOE’S
Suszone 
połówki 
pomidorów
Opak. 125 g
(100 g = 5,59)
do wyboru 3 smaki: 
oregano, sól morska, 
oregano z chili

TYLKO TERAZ

699

Mięsiwo 
z kurczaka 
Street Food
Słoik 280 g
(1 kg = 21,39)
do wyboru: Fajitas, Tandoori 
lub Tikka Masala 

TYLKO TERAZ

599

DO-29%PŁACISZ
MNIEJ

10 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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



Szynka dojrzewająca 
Alto Adige
Opak. 100 g
wieprzowa; oryginalna włoska szynka 
z południowego Tyrolu

TYLKO TERAZ

799

CUCINA
Szynka 
Prosciutto
Opak. 100 g
wieprzowa, 
dojrzewająca; 
w cienkich, 
delikatnych 
plastrach

-20%

669
839

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

Bresaola
Opak. 70 g
(100 g = 13,56)
wołowa, wędzona; plastry; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 115 g mięsa wołowego

TYLKO TERAZ

949

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

Włoskie 
smaki

Włoskie 

CUCINA
Szynka 
Prosciutto Cotto
Opak. 100 g
wieprzowa; oryginalna 
włoska szynka

599

11Informacja 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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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

Ser 
Scamorza 
wędzony
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)
ser śmietankowy 
delikatnie wędzony; 
w plastrach

Ser 
Baffalo Blu®
Opak. 100 g
miękki ser pleśniowy wytwarzany z włoskiego mleka bawolego, 
charakteryzujący się zwartą konsystencją z jasnokremową 
barwą i niebieskimi żyłkami; długi proces leżakowania nadaje 
temu serowi niepowtarzalny, intensywny i wyrazisty smak, 
mocno aromatyczny; serowy specjał o wyjątkowym smaku, 
wybrany 6. Najlepszym Serem Świata! 

TYLKO TERAZ

1299

TYLKO TERAZ

599

Ser Provolone Dolce
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
włoski ser twardy o słodkim, mlecznym 
smaku; nadaje się do tarcia, na deskę 
serów, na grilla; w kawałku

TYLKO TERAZ

799
GALBANI
Ser Grana Padano
Opak. 200 g
(100 g = 6,50)
włoski ser twardy długo dojrzewający 
o intensywnym smaku i aromacie; 
w kawałku

TYLKO TERAZ

1299

D’ANTELLI
Ser 
Burrata
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)
oryginalny ser z mleka 
krowiego o łagodnym 
smaku, w kształcie 
sakiewki skrywającej 
półpłynną mieszankę śmietany 
i strzępków mozzarelli; 
idealny do sałatek, makaronu

TYLKO TERAZ

599

Ser 
Pecorino 
z rukolą
Opak. 150 g
(100 g = 5,33)
włoski ser pecorino 
z dodatkiem rukoli, 
z pasteryzowanego mleka 
owczego; w kawałku

TYLKO TERAZ

799

D’ANTELLI
Ser Parmigiano 
Reggiano/
Ser Parmigiano 
Reggiano/
Ser Parmigiano 

Grana Padano
Opak. 125/150 g
(100 g = 6,39/5,33)
oryginalny ser włoski, 
dojrzewający; do wyboru: 
w płatkach lub tarty

-20%

799
999

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ •CH

RO
N
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D
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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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Masło włoskie
Opak. 200 g 
(100 g = 3,00)
wyprodukowane 
z włoskiego mleka; 
zawartość 
tłuszczu: 82%

TYLKO TERAZ

599

Ser Mozzarella 
z mleka bawolego 
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)
oryginalna włoska Mozzarella o wyjątkowym, delikatnym smaku, 
produkowana z pasteryzowanego mleka bawolego

TYLKO TERAZ

599

PIZZ’AH
Włoska pizza 
z pieca
Opak. 350/400 g
(1 kg = 21,40/18,73)
do wyboru:
• Mediterranea – z pieczonymi 

kawałkami kurczaka, zieloną i żółtą 
papryką, serem mozzarella i rukolą

• Fantasia – z serem wędzonym 
Povolone oraz serem mozzarella, 
grillowanym bakłażanem, papryką 
i cukinią, brokułem i szparagami

• Tricolore – z serem mozzarella, 
wiórkami sera Grana Padano, rukolą 
i pomidorami koktajlowymi

-28%

749
1049

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

Piffero mozzarella 
salami/4 formaggi 
Opak. 180 g
(100 g = 4,44)
pizza z zawiniętymi brzegami; do wyboru: 
z serem mozzarella i salami lub z serem 
mozzarella, edamer, blue cheese i emmentaler 

TYLKO TERAZ

799

PRIMO GUSTO
Mąka do pizzy
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
z pszenicy durum

TYLKO TERAZ

399

-25%

449
599

MAMA MANCINI
Ciasto na pizzę 
z sosem pomidorowym
Opak. 600 g
(1 kg = 7,48)
w rulonie; gotowe do wypieku; z sosem w zestawie

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

-22%

699
899

MAMA MANCINI
Pizza
Opak. 430 g
(1 kg = 16,26)
z pieca kamiennego; do wyboru: z szynką, 
z salami, z mozzarellą 

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Włoskie 
smaki

Włoskie 

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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Gnocchi
Opak. 350/500 g
(1 kg = 17,11/11,98)
klasyczne, Tricolore 
lub nadziewane 
serem Gorgonzola 

TYLKO TERAZ

599

CUCINA NOBILE 
Pomidory krojone
Puszka 400 g
(1 kg = 7,48)
do wyboru: z czosnkiem, 
z peperoni lub z ziołami

TYLKO TERAZ

299
CUCINA NOBILE
Sos do makaronu
Słoik 400 g
(1 kg = 14,23)
do wyboru: carbonara, 4 sery, 
grillowane warzywa, pomidorowy 
z serem ricotta, w stylu toskańskim

TYLKO TERAZ

569

produkt
chłodzony

CUCINA
Tortelloni/
Ravioli/Gnocchi
Opak. 250/500 g
(100 g = 2,00/1 kg = 9,98)
do wyboru: tortelloni prosciutto, 
tortelloni z ricottą i szpinakiem, 
ravioli z grzybami, gnocchi

TYLKO TERAZ

499

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

-23%

999
1299

MAMA MANCINI
Lasagne Lasagne 
bolognese
Opak. 1 kg
z mięsem wieprzowym, 
pomidorami i sosem 
beszamelowym

produkt
chłodzony

14 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

CUCINA NOBILE
Owoce morza
Opak. 280 g
(100 g = 14,37)
oryginalne z Włoch; do wyboru: kalmary, małe ośmiorniczki, 
sałatka z owoców morza, z owoców morza z warzywami; 
masa netto po odsączeniu: 160 g

TYLKO TERAZ

2299

D’ANTELLID’ANTELLI
Makaron spaghettiMakaron spaghetti
Opak. 500 gOpak. 500 g
(1 kg = 3,58)(1 kg = 3,58)
100% mąki z pszenicy durum; 100% mąki z pszenicy durum; 
gotowy w 7–8 minutgotowy w 7–8 minut

CUCINA
Włoskie 
antipasti
Słoik 280 g
(100 g = 4,82/4,37/4,24)
do wyboru: marynowana grillowana papryka, serca karczochów, 
suszone pomidory; masa netto po odsączeniu: 145/160/165 g

TYLKO TERAZ

699

MONINI
Oliwa z oliwek
Butelka 500 ml 
(1 l = 39,98)
z pierwszego tłoczenia; do wyboru: 
classico lub delicato

TYLKO TERAZ

1999
CUCINA NOBILE
Sos balsamiczny
Butelka 250 ml
(100 ml = 2,80)
do wyboru: sos na bazie octu balsamicznego z Modeny 
lub na bazie octu balsamicznego o smaku malin

TYLKO TERAZ

699

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

179
249

 bez wzmacniaczy smaku
 bez barwników

TEN I INNE PRODUKTY MARKI 
NA EKSPOZYTORZE 

-20%

399
499

MAMA MANCINI
Pesto
Opak. 150 g
(100 g = 2,66)
z bazylią genueńską i serem Grana Padano 

Włoskie 
smaki

Włoskie 

15Informacja 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.

WTOREK–SOBOTA 4–8.05



IL GUSTO DELL’ITALIA
Pieczywo 
chrupkie Pizzini 
Opak. 100 g
oryginalne chrupkie pieczywo 
z Włoch; do wyboru: o smaku 
pieczonej cebuli, pomidora 
i oliwy z oliwek lub rozmarynu 

TYLKO TERAZ

499

SUN SNACKS
Mini grissini
Opak. 100 g
włoskie paluchy; do wyboru: z sezamem, 
o smaku pizzy lub z cebulą 

TYLKO TERAZ

499

CUCINA
Oryginalne 
włoskie cantuccini
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
włoskie ciasteczka z migdałami 
lub z kawałkami czekolady

TYLKO TERAZ

699

LAGO
Rurki 
kakaowe
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)
nadziewane kremem 
limonkowym

TYLKO TERAZ

599

produkt
chłodzony

LAGO
Ciastka 
tartaletki
Opak. 240 g
(100 g = 2,83)
nadziewane dżemem 
morelowym

TYLKO TERAZ

679

T’AMORO
Desery włoskie
Opak. 160/180 g
(100 g = 3,12/2,77)
w eleganckim kubeczku; do wyboru: 
tiramisu lub profiteroles

TYLKO TERAZ

499

16 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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LOACKER
Wafle z kremem matcha
Opak. 37,5 g
(100 g = 9,31)
chrupiące wafle przekładane kremem z zielonej herbaty

TYLKO TERAZ

349

Praliny Baci
Opak. 37,5 g
(100 g = 17,31)
w gorzkiej czekoladzie z nadzieniem z orzechów laskowych

TYLKO TERAZ

649

TESORI DI LANGA
Miód 
z siekiernicy
Opak. 250 g
(100 g = 8,00)
z Włoch; nektarowy; miód 
z kwiatów siekiernicy – delikatnie 
słodki w smaku, o wyraźnie 
kwiatowym aromacie 

TYLKO TERAZ

1999

LOACKER
Czekolada 
orzechowa
Opak. 54 g
(100 g = 8,31)
czekolada mleczna 
z orzechowym kremowym 
nadzieniem, siekanymi 
orzechami laskowymi 
i chrupiącym waflem

TYLKO TERAZ

449

BISCOTTO
Biszkopty
Opak. 400 g
(1 kg = 11,23)
do wyboru: z cukrem 
lub bez cukru

-25%

449
599

DO-25%PŁACISZ
MNIEJWłoskie 

smaki
Włoskie 

17Informacja 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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KIMBO
Aroma Gold
Opak. 1 kg
kawa ziarnista; 
100% arabika;
wypalana w Neapolu 
z najwyższej jakości 
ziaren arabiki

GIMOKA
Gran Festa/Gran Bar
Opak. 1 kg
kawa ziarnista, włoska; mieszanka robusty i arabiki

TYLKO TERAZ

2399

TYLKO TERAZ

5499 LAVAZZA
Espresso Italiano
Puszka 250 g
(100 g = 6,00)
kawa mielona, włoska; 
100% arabika; idealna 
do przygotowania prawdziwie 
włoskiego espresso

TYLKO TERAZ

1499

SEGAFREDO
Selezione 
Arabica
Opak. 250 g
(100 g = 5,20)
kawa mielona, włoska; 
100% arabika

TYLKO TERAZ

1299

18 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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Kosmetyki włoskiej marki PRORASO przeznaczone do golenia tradycyjnego mają bardzo 
dobre właściwości nawilżająco-kojące i odświeżający, eukaliptusowo-mentolowy aromat.

SPUMA ALPINA
Lemoniada 
Aranciata
Butelka 0,75 l
(1 l = 13,32)
z włoskich 
pomarańczy; 
lekko gazowana

TYLKO TERAZ

999
Piwo Castello*
Butelka 0,33 l
(1 l = 13,61)
jasny lager warzony 
we Włoszech; w smaku 
i aromacie wyczuwalny 
delikatny chmiel, 
słodowość i kwaskowatość, 
które sprawiają, że jest 
orzeźwiający
kraj pochodzenia: Włochy
alk. 4,8% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

449
SAN PELLEGRINO
Woda 
mineralna
Butelka 1 l
bogata w minerały, 
z dodatkiem 
naturalnego 
gazu z włoskich 
Alp, doceniana 
przez szefów kuchni 
i sommelierów 

TYLKO TERAZ

399
Piwo Birra 
Moretti*
Butelka 0,33 l
(1 l = 12,09)
jasne typu lager, 
o słomkowej barwie, 
z nutą chmielową; 
w smaku treściwe, 
średnio gorzkie
kraj pochodzenia: 
Włochy
alk. 4,6% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

399

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

PRORASO
Krem do golenia 
Opak. 150 ml
(100 ml = 9,33)

TYLKO TERAZ

1399

PRORASO 
Mydło do golenia 
Opak. 75 ml 
(100 ml = 11,99)

TYLKO TERAZ

899

PRORASO 
Pianka do golenia 
Opak. 400 ml
(1 l = 34,98)

TYLKO TERAZ

1399
PRORASO
Balsam po goleniu
Opak. 100 ml

TYLKO TERAZ

2899

Włoskie 
smaki

Włoskie 

19Informacja 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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DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA W DOMU

STREFA MALUSZKA

-20%

329
416

BOBOVITA
Kleik ryżowy
Opak. 160 g
(100 g = 2,06)
produkt bezmleczny i bezglutenowy; 
po 4. miesiącu życia 

-37%

999
1599

HEAD & SHOULDERS
Szampon 
przeciwłupieżowy
Opak. 360/400 ml
(1 l = 27,75/24,98)
do wyboru różne rodzaje

-33%

299
449

BOBOVITA
Zupka/Obiadek
Słoik 190 g
(100 g = 1,57)
po 6. miesiącu życia; do wyboru różne rodzaje

DO-37%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

3999
PRIMACOVID
Test serologiczny na COVID-19
Opak. 1 szt.
certyfikowany wyrób medyczny; szybki test do samodzielnego 
wykonania, pozwalający na jakościowe wykrycie przeciwciał IgG 
i IgM przeciwko SARS-CoV-2 z próbki krwi

-25%

579
779

BOBOVITA
Kaszka Porcja Zbóż
Opak. 210 g
(100 g = 2,76)
delikatny mleczno-zbożowy posiłek; 
do wyboru różne rodzaje

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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-26%

219
299

FOLIA
Worki na śmieci 25/50 l
Opak. 20/30 szt.
z uchwytami; wyjątkowo wytrzymałe i wodoszczelne

-23%

499
649

TWIDO
Udrażniacz 
do rur w żelu
Butelka 1 l
rozpuszcza wszystkie rodzaje substancji 
organicznych; nie powoduje zniszczenia 
emalii ani rur, nawet plastikowych

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

399
499

LUDWIK
Płyn 
do mycia naczyń
Butelka 900 ml
(1 l = 4,43)
do wyboru różne rodzaje

-20%

399
499

CLINAIR
Zawieszka w żelu do WC
Opak. 3 × 55 ml
(100 ml = 2,42)
do wyboru: o zapachu cytrynowym, 
morskim lub leśnym

FINISH FINISH 
Tabletki 
do zmywarki 
All in One 
Opak. 39 szt. 
(1 szt. = 0,46)
skutecznie czyszczą naczynia 
i usuwają trudne zabrudzenia

-35%

1799
2799

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.
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STREFA PUPILA
NA EKSPOZYTORZE

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

PERFECT FIT 
Karma dla kota/psa
Opak. 750 + 650/825 + 575 g
(1 kg = 10,71/10,71)
pełnowartościowa

TYLKO TERAZ

1499

-25%

449
599

CLINAIR
Płyn do mycia WC
Butelka 1 l
usuwa kamień i rdzę; 
zapewnia higieniczną czystość; 
do wyboru różne rodzaje

PUTZMEISTER
Mleczko 
do czyszczenia
Butelka 750 ml
(1 l = 3,99)
do wyboru: oryginalne lub cytrynowe

-25%

299
399

-20%

799
999

CACHET
Karma mokra 
dla kota
Opak. 12 × 100 g
(1 kg = 6,66)
do wyboru: mięso w galarecie, mięso w sosie, ryba w sosie

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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DO-42%PŁACISZ
MNIEJ

WĘDLINIARNIA
Szynka 
klasyczna
Cena za kg
wieprzowa, 
wędzona; 
w kawałku

-30%

1590
2290

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

-20%

379
479

FJÖRDEN’S
Filety śledziowe 
w kremowych 
sosach
Puszka 200 g
(100 g = 1,90)
do wyboru: w kremie 
pomidorowym curry, płyta 
smakosza, w kremie pieprzowym, 
w kremie musztardowym Dijon, w kremie mango-curry

-25%

299
399

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

899
LA FINESSE
Klopsiki mięsne 
w sosie
Słoik 540 g
(1 kg = 16,65)
do wyboru: w sosie myśliwskim, 
pomidorowym, paprykowym 
lub bałkańskim

MIĘSNE SPECJAŁY
Porcja rosołowa 
z kurczaka 
ze skrzydłem
Cena za kg
świeża

ŚWIEŻEJESZ 
Pieczarki 
Portobello
Opak. 350 g
(1 kg = 11,40)

TYLKO TERAZ

399 Sałatka 
owocowa
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)

TYLKO TERAZ

499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Młoda 
kapusta biała
Sztuka

-42%

399
699

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.
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GZELLA
Karkówka 
w marynacie 
musztardowo-
-miodowej
Cena za kg
plastry; idealna na grilla

TYLKO TERAZ

1599

MORLINY
Kiełbaski na grilla 
w stylu włoskim
Opak. 500 g 
(1 kg = 19,98)
wieprzowe, surowe

TYLKO TERAZ

999
Tulipy 
z kurczaka
Opak. 420 g
(1 kg = 14,26)
w marynacie 
śródziemnomorskiej

TYLKO TERAZ

599

-20%

1999
2499

MIĘSNE SPECJAŁY 
Polędwiczki 
z kurczaka
Opak. 1 kg 
świeże; porcja rodzinna

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

Szaszłyk drobiowy Szaszłyk drobiowy 
z warzywami 
w marynacie 
paprykowej
Cena za kg
z mięsa z uda z kurczaka, 
z cebulą i papryką

Sznycel z fileta 
z piersi kurczaka 
Opak. 450 g
(1 kg =19,98)
w marynacie o smaku 
czosnkowo-cytrynowym

TYLKO TERAZ

899

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Tuńczyk
Cena za 100 g
porcja w formie steka 
idealna na grilla

TYLKO TERAZ

499

TYLKO TERAZ

1349

24 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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produkt
chłodzony

-25%

449
599

BUTTELLA
Olej rzepakowy 
z pierwszego 
tłoczenia
Butelka 500 ml
(1 l = 8,98)
tłoczony na zimno 
z łuskanego ziarna

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Kiełbasa głogowska
Opak. 400 g
(1 kg = 18,73)
wieprzowa, wędzona; 100 g produktu wyprodukowano ze 106 g mięsa wieprzowego

-21%

749
949

Ciabatta
Sztuka 75 g
(100 g = 0,79)
pszenna

-25%

059
079

-24%

339
449

KING’S CROWN
Ogórki 
ćwiartki
Słoik 670 g
(1 kg = 9,42)
masa netto 
po odsączeniu: 360 g

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

SERAVITA
Ser Gouda/Edam
Cena za 100 g 
ser żółty w kawałku; 
do wyboru: typu holenderskiego 
lub dojrzewający, podpuszczkowy 

-25%

139
186

-20%

239
299

SO!CZYSTE
Nektar 
pomarańczowy
Butelka 1,5 l
(1 l = 1,59)
zawartość soku: 50%; 
źródło witaminy C

WSZYSTKIE PRODUKTY 
ZE STRON 24–25 

PASUJĄ NA GRILLA

WSZYSTKIE PRODUKTY 
ZE STRON 24–25 

PASUJĄ NA GRILLA

WSZYSTKIE PRODUKTY 

GRILLA!
PASUJE DO

25Oferta 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.



Wafle 
do lodów
Opak. 80 g
(100 g = 5,61)
naturalnie barwione; 
16 sztuk w opakowaniu

TYLKO TERAZ

449
MOKATE
Napój kawowy
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,40)
w proszku; do wyboru:
• 2 w 1 – wzbogacony w witaminy i minerały
• 3 w 1 – z dodatkiem drobno zmielonej 

kawy oraz o obniżonej zawartości cukru

TYLKO TERAZ

399

Lody Ciacho
Opak. 200 ml
(100 ml = 1,00)
lody śmietankowe w ciasteczkach korzennych

TYLKO TERAZ

199

PRZYSNACKI
Prażynki Reksio
Opak. 150 g
(100 g = 2,99)
do wyboru: lekko solone 
lub keczupowe

TYLKO TERAZ

449

-30%

699
999

IL GUSTO DELL’ITALIA
Deser lodowy
Opak. 2 × 150 ml
(1 l = 23,30)
oryginalne włoskie lody w szklanym pucharku; do wyboru: 
Amarena, Fragola, Tiramisu, Nocciola, Limone, Cioccolato

-33%

199
299

BISCOTTO
Ciasteczka 
owsiane
Opak. 210 g
(100 g = 0,95)
z sezamem

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

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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NA EKSPOZYTORZE

TIGER
Napój 
energetyzujący
Puszka 0,5 l
(1 l = 5,98)
do wyboru: Mango Bomb, Newschool Classic, Ufo

TYLKO TERAZ

299
TRADER JOE’S
Pistacje
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)
prażone, solone; w łupinach

-26%

249
339

IL GUSTO DELL’ITALIA
Paluchy Grissini 
Opak. 125 g
(100 g = 1,99)
 według włoskiej receptury; 
do wyboru: z sezamem, o smaku 
pizzy lub z cebulą

-24%

249
329

LAJKONIK
Krakersy
Opak. 180 g
(100 g = 1,38)
solone

DO-29%PŁACISZ
MNIEJ

-29%

599
849

PERSIL
Proszek do prania
Opak. 3,38 kg
(1 kg = 7,69)
do wyboru: do tkanin kolorowych 
lub uniwersalny

PERSIL
Kapsułki 
do prania 
Opak. 33 szt.
(1 szt. = 0,76)
do wyboru: do tkanin 
kolorowych lub uniwersalne

TYLKO TERAZ

2499

PERSIL
Żel do prania
Opak. 3 l
(1 l = 9,00)
do wyboru: do tkanin kolorowych 
lub uniwersalny

TYLKO TERAZ

2699
TYLKO TERAZ

2599

20% SOKU

NOWOŚĆ  KAPSUŁKI TRZYKOMOROWE 

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.



CENA
ALE!

5499
WALKX
Sandały 
damskie/męskie 
outdoorowe
Para
materiał syntetyczny w połączeniu 
z materiałem tekstylnym, 
wkładka z funkcją pamięci 
kształtu stopy, pokryta 
materiałem tekstylnym; 
wyprofilowana podeszwa 
z TPR ze zintegrowanym 
systemem amortyzującym; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: 37–39
Rozmiary męskie: 41–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

5499
ROYAL LIFE
Plecak/
kamizelka 
do biegania
Sztuka
lekki, praktyczny; rozmiar 
uniwersalny z paskami 
do regulowania; z licznymi 
kieszeniami; z dołączonym 
bukłakiem lub dwoma 
bidonami; do wyboru 
różne rodzaje 

CYCLEMASTER
Rowerowy stojak serwisowy
Sztuka
ramy stalowe malowane proszkowo; uchwyt do stabilizacji kierownicy; regulowana 
wysokość: 110–190 cm; do rowerów o prostych ramach o średnicy ok. 25–40 mm 

PODŚWIETLANY 
WYŚWIETLACZ

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

30 KG

AKTYWNOŚĆ?
To nas kręci!

CYCLEMASTER
Bezprzewodowy 
licznik rowerowy
Sztuka
23 funkcje, m.in. licznik kalorii, 
spalanie tkanki tłuszczowej, 
prędkość, dystans; 
z panelem solarnym; 
do wyboru dwa kolory

HIT

2999

149

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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299
LIVING ART
Papier ozdobny 
do pakowania 
prezentów
Rolka
5 m × 70 cm; gramatura: 
ok. 80 g/m²

1499
Wycieraczka 
Moderna
Sztuka
100% polipropylen; 
wymiary: 50 × 75 cm; 
do wyboru różne rodzaje 

1499
Wkład na sztućce
Sztuka
do wyboru:
• 2-częściowy z rozsuwanym wkładem z 5 przegródkami
• 2-częściowy z 9 przegródkami i przesuwanym wkładem

2299
Okrągła 
suszarka do naczyń
Sztuka
praktyczna, z miejscem na sztućce; wyjątkowy kształt pozwala 
na ściekanie wody bezpośrednio do komory zlewu

PRODUKT 
POLSKI

QUIGG
Robot kuchenny
Sztuka
6 poziomów prędkości oraz funkcja 
turbo; misa do mieszania ze stali 
nierdzewnej o pojemności 5 l; 
w zestawie: mieszadło płaskie, 
trzepaczka, mieszadło do ciasta 
oraz osłona zabezpieczająca 
przed rozpryskiwaniem; 
do wyboru dwa rodzaje

2491999 HOME CREATION
Kubeczki 
na lody
Zestaw 4 szt.
porcelanowe, 
z łyżeczkami; 
do wyboru 
dwa rodzaje

6 POZIOMÓW 
PRĘDKOŚCI

800 W

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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PIERWSZE KROKI
w wielkim świecie

1.

2.

1999
POCOPIANO
Spodnie 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% wiskoza 
lub 86% bawełna BIO, 11% poliester, 
3% wiskoza lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1599 POCOPIANO
Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO 
lub 94% bawełna BIO, 
6% wiskoza; do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: 62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

   A20-0407 HOHENSTEIN HTTI   A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

2PAK

Organically Grown 
Cotton certifi ed by 

CU 812624

certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648

1.

1.

2.

2.

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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NA EKSPOZYTORZE

499
ALEXANDER
Wiatraczek 
dla dzieci
Sztuka 
zabawka dla najmłodszych na wiosenne 
i letnie dni; wspomaga koordynację 
wzrokową dziecka poprzez kręcenie się 
wiatraczka pod wpływem wiatru; 
do wyboru różne rodzaje

1699
HOME CREATION
Akcesoria 
łazienkowe 
dla dzieci
Sztuka
do wyboru: 
nakładka sedesowa, 
nocnik lub podest; 
różne rodzaje

189
Bańki mydlane 
z licencją
Sztuka
poręczna buteleczka o pojemności 60 ml 
z nakrętką zawierającą grę zręcznościową; 
opakowanie z motywem Świnki Peppy 
lub Hot Wheels; do wyboru różne rodzaje 

3499
POCOPIANO
Śpiwór dziecięcy 
z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
z zamkiem błyskawicznym; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 70–110
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

5999
PLAYLAND
Grzechotki 
z drewna
Zestaw
w zestawie różne kształty 
i kolory; dla dzieci od 6. 
miesiąca życia

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

100% BAWEŁNA

Certi� ed by Control Certi� ed by Control 
Union CU 849214Union CU 849214

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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CENA
ALE!

1399
QUEENTEX
Majtki damskie 
z bawełną BIO
Para
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

Certi� ed by CERES-0442Certi� ed by CERES-0442

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

1399
QUEENTEX
Podkoszulek 
damski 
na ramiączkach 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

   94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI   94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

Made with a minimum of Made with a minimum of Made with a minimum of 
60% Organically Grown 60% Organically Grown 60% Organically Grown 
Cotton Certifi ed by CU Cotton Certifi ed by CU 

817648

1.

2.

3499
ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z bawełną BIO
Opak. 3 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

3PAK

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  
Certi� ed by Ecocert Certi� ed by Ecocert 

UP2FASHION
Spódnica 
damska dresowa damska dresowa damska dresowa 
z bawełną BIOz bawełną BIO
Sztuka
92% bawełna BIO, 8% wiskoza lub 92% bawełna BIO, 8% wiskoza lub 92% bawełna BIO, 8% wiskoza lub 
60% bawełna BIO, 40% poliester; 60% bawełna BIO, 40% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

HIT

1999

1.

32 Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
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W LEKKIM
nastroju

4999
STRAIGHT UP
Jeansy męskie 
ze stretchem
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–56

2699
STRAIGHT UP
Koszulka polo 
męska
Sztuka
100% bawełna lub 70% bawełna, 
30% poliester lub 60% bawełna, 
40% poliester; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL

2999 STRAIGHT UP
T-shirt męski
Opak. 2 szt.
100% bawełna; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  11-41536 Shirley   11-41536 Shirley   

100% 
BAWEŁNA

2PAK

3.

4.

3.

3499 UP2FASHION
Bluzka damska 
dzianinowa
Sztuka
70% wiskoza (EcoVero), 30% poliamid; 
z krótkim rękawem; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

2.

4.

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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799 3M
Rzepy mocujące
Opak.
uniwersalne rzepy o podwyższonej sile trzymania dzięki 
specjalnemu systemowi mocowania 3M; przeznaczone 
do montażu niedużych przedmiotów bez konieczności 
wiercenia; wodoodporne, do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego; wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne; z możliwością wielokrotnego 
otwierania i zamykania; do wyboru różne rodzaje

1499 WALKX
Clogsy dziewczęce/chłopięce
Para
materiał wierzchni, wkładka i podeszwa z lekkiego 
materiału syntetycznego, pasek na piętę dla stabilizacji; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–35
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1299 WALKX
Clogsy dziewczęce/chłopięce
Para
materiał wierzchni, wkładka i podeszwa z lekkiego 
materiału syntetycznego, pasek na piętę dla stabilizacji; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 23–28
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1299
ACTIVE TOUCH
Skarpety męskie robocze
Opak. 2 pary
85% bawełna, 14% poliester, 1% elastan; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 39/42–43/46

699
WALKX 
Stopki niewidoczne 
damskie/męskie
Opak. 2 pary 
66% bawełna, 32% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); idealne do sportowego obuwia; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  05.0.2346 HOHENSTEIN HTTI  05.0.2346 HOHENSTEIN HTTI    BEGO 090511 TESTEX  BEGO 090511 TESTEX  

2PAK

2PAK

4499
ACTIVE TOUCH
Bermudy 
męskie robocze
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

ODBLASKOWE 
ELEMENTY

DODATKOWA 
KIESZEŃ 

NA NOGAWCE

34 Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
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Z WIDOKIEM 
na ogród 

2499 GARDEN FEELINGS
Pokrowiec 
na meble ogrodowe
Sztuka
pokrowiec na meble ogrodowe lub leżak; 
do wyboru różne wzory i rozmiary: 230 × 160 × 90, 
160 × 90, 190 × 80 × 70/40 cm

5999
FERREX
Zestaw otwornic
Zestaw 8/10 cz.
do wiertarek ręcznych 
lub stacjonarnych; idealny 
do instalacji elektrycznych, 
grzewczych i sanitarnych; 
do wyboru różne zestawy

7999
GARDENLINE
Szklarnia 4 piętra
Sztuka
chroni rośliny szczególnie w okresie wczesnego wzrostu 
i kiełkowania; zabezpiecza przed wiatrem, deszczem oraz 
lekkim gradem; do ogrodu oraz na balkon i taras; szybki i łatwy 
montaż; stabilny stalowy stelaż; wymiary: 69 × 49 × 160 cm

35Informacja 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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MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

30 KG

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

30 KG

2699
STRAIGHT UP
Koszulka polo 
męska
Sztuka

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

4999
STRAIGHT UP
Jeansy męskie 
ze stretchem
Para

  11-41536 Shirley   11-41536 Shirley   

5499
WALKX
Sandały damskie/męskie outdoorowe
Para

CYCLEMASTER
Rowerowy stojak 
serwisowy
Sztuka

149
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18/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

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.

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

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