
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

UP2FASHION
Sukienka damska 
z lyocellu
Sztuka

HIT

3999
HIT

6999

-26%

369
499

KRAKUS
Parówki 
z szynki
Opak. 200 g
(100 g = 1,85)

QUIGG
Blender 
ręczny Skandi
Sztuka

Węgierskie 
smaki

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz 
wołowy
Opak. 500 g
(1 kg = 23,58)

-20%

1179
1479

-20%

259
325

SOLO
Ręczniki 
kuchenne 
3-warstwowe
Opak. 2 rolki
(1 rolka = 1,30)

-40%

299
499

Ziemniaki 
jadalne 
wczesne
Cena za kg

Piwo Kasztelan* 
Puszka 6 × 0,5 l 
(1 l = 4,00)
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

1199

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI

OD PONIEDZIAŁKU 10.05

OD ŚRODY 12.05 OD SOBOTY 15.05OD CZWARTKU 13.05

str. 25 str. 21 str. 31



DOMOWE LANGOSZE

SKŁADNIKI

• 300 g ziemniaków • 400 g mąki • 1 opakowanie 
suszonych drożdży • 300 ml mleka Mleczna Rzeka
• 50 g masła Mleczna Rzeka • 1 łyżeczka cukru 
• śmietana głubczycka Mleczna Rzeka • olej 
do smażenia, sól, pieprz • pomidory • rukola

PRZEPIS

Ziemniaki obierz i ugotuj na miękko. Utłucz i przestudź.

Przygotuj zaczyn na ciasto – wymieszaj ciepłe mleko, 
drożdże, cukier i 2 łyżki mąki. Powinien mieć 
konsystencję gęstej śmietany. Odstaw i poczekaj, 
aż podwoi swoją objętość.

Następnie dodaj do miski pozostałe składniki ciasta: 
mąkę, ziemniaki, roztopione masło i sporą szczyptę soli. 
Wyrabiaj, aż ciasto będzie gładkie, a następnie przykryj 
ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Z wyrośniętego ciasta uformuj płaskie placuszki 
wielkości dłoni i usmaż je na złoto na rozgrzanym oleju, 
z obu stron. Odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym 
ręczniku.

Wymieszaj śmietanę z rozdrobnionym czosnkiem, 
solą i pieprzem. 

Jeszcze ciepłe placki posmaruj śmietaną z czosnkiem, 
udekoruj rukolą i cząstkami pomidorów lub innym 
ulubionym dodatkiem.

• 50 g masła Mleczna Rzeka • 1 łyżeczka cukru 
• śmietana głubczycka Mleczna Rzeka • olej 
do smażenia, sól, pieprz • pomidory • rukola

PRZEPIS

DOMOWE LANGOSZEDOMOWE LANGOSZE

SKŁADNIKI

• 300 g ziemniaków • 400 g mąki • 1 opakowanie • 300 g ziemniaków • 400 g mąki • 1 opakowanie 
suszonych drożdży • 300 ml mleka Mleczna Rzekasuszonych drożdży • 300 ml mleka Mleczna Rzeka
• 50 g masła Mleczna Rzeka • 1 łyżeczka cukru • 50 g masła Mleczna Rzeka • 1 łyżeczka cukru 
• śmietana głubczycka Mleczna Rzeka • olej • śmietana głubczycka Mleczna Rzeka • olej 
do smażenia, sól, pieprz • pomidory • rukolado smażenia, sól, pieprz • pomidory • rukola

Z wyrośniętego ciasta uformuj płaskie placuszki 
wielkości dłoni i usmaż je na złoto na rozgrzanym oleju, 
z obu stron. Odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym 
ręczniku.

aż podwoi swoją objętość.aż podwoi swoją objętość.

Następnie dodaj do miski pozostałe składniki ciasta: 
mąkę, ziemniaki, roztopione masło i sporą szczyptę soli. 
Wyrabiaj, aż ciasto będzie gładkie, a następnie przykryj Wyrabiaj, aż ciasto będzie gładkie, a następnie przykryj 
ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Z wyrośniętego ciasta uformuj płaskie placuszki 

PRZEPIS

Ziemniaki obierz i ugotuj na miękko. Utłucz i przestudź.

Przygotuj zaczyn na ciasto – wymieszaj ciepłe mleko, 
drożdże, cukier i 2 łyżki mąki. Powinien mieć 
konsystencję gęstej śmietany. Odstaw i poczekaj, 

suszonych drożdży • 300 ml mleka Mleczna Rzeka
• 50 g masła Mleczna Rzeka • 1 łyżeczka cukru 
• śmietana głubczycka Mleczna Rzeka • olej 
do smażenia, sól, pieprz • pomidory • rukola

PRZEPIS

Wymieszaj śmietanę z rozdrobnionym czosnkiem, 
solą i pieprzem. 

Jeszcze ciepłe placki posmaruj śmietaną z czosnkiem, 
udekoruj rukolą i cząstkami pomidorów lub innym 
ulubionym dodatkiem.

DOMOWE LANGOSZE

SKŁADNIKI

• 300 g ziemniaków • 400 g mąki • 1 opakowanie 
suszonych drożdży • 300 ml mleka Mleczna Rzeka

Z wyrośniętego ciasta uformuj płaskie placuszki 
wielkości dłoni i usmaż je na złoto na rozgrzanym oleju, 
z obu stron. Odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym 
ręczniku.

aż podwoi swoją objętość.aż podwoi swoją objętość.

Następnie dodaj do miski pozostałe składniki ciasta: 
mąkę, ziemniaki, roztopione masło i sporą szczyptę soli. 
Wyrabiaj, aż ciasto będzie gładkie, a następnie przykryj Wyrabiaj, aż ciasto będzie gładkie, a następnie przykryj 
ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Z wyrośniętego ciasta uformuj płaskie placuszki 

Cebula 
żółta 
Cena za kg

DO-50%OWOCE 
I WARZYWA

-40%

299
499 Ziemniaki jadalne wczesne

Cena za kg

PIZZA
po węgiersku

-50%

199
399

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



DOMOWE LANGOSZE

SKŁADNIKI

• 300 g ziemniaków • 400 g mąki • 1 opakowanie 
suszonych drożdży • 300 ml mleka Mleczna Rzeka
• 50 g masła Mleczna Rzeka • 1 łyżeczka cukru 
• śmietana głubczycka Mleczna Rzeka • olej 
do smażenia, sól, pieprz • pomidory • rukola

PRZEPIS

Ziemniaki obierz i ugotuj na miękko. Utłucz i przestudź.

Przygotuj zaczyn na ciasto – wymieszaj ciepłe mleko, 
drożdże, cukier i 2 łyżki mąki. Powinien mieć 
konsystencję gęstej śmietany. Odstaw i poczekaj, 
aż podwoi swoją objętość.

Następnie dodaj do miski pozostałe składniki ciasta: 
mąkę, ziemniaki, roztopione masło i sporą szczyptę soli. 
Wyrabiaj, aż ciasto będzie gładkie, a następnie przykryj 
ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Z wyrośniętego ciasta uformuj płaskie placuszki 
wielkości dłoni i usmaż je na złoto na rozgrzanym oleju, 
z obu stron. Odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym 
ręczniku.

Wymieszaj śmietanę z rozdrobnionym czosnkiem, 
solą i pieprzem. 

Jeszcze ciepłe placki posmaruj śmietaną z czosnkiem, 
udekoruj rukolą i cząstkami pomidorów lub innym 
ulubionym dodatkiem.

299
499 Ziemniaki jadalne wczesne

Cena za kg

PIZZA
po węgiersku

199
399

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05

-33%

299
449

-46%

699
1299

Pomidor 
mięsisty
Cena za kg
klasa I

ŚWIEŻEJESZ
Szpinak
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)

-37%

499
799

Cytryny 
Cena za kg
klasa I

-33%

399
599

Arbuz
Cena za kg

produkt
chłodzony

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Mięso z uda 
kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
w marynacie „Ranger 
Steak”; na grill

TYLKO TERAZ

599
ŁUKÓW
Mięso 
na strogonowa
Opak. 400 g
(1 kg = 39,98)
pozyskane ze szlachetnej wołowiny 

TYLKO TERAZ

1599

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
z łopatki
Opak. 500 g
(1 kg = 12,98)
wieprzowe

-27%

649
899

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz 
wołowy
Opak. 500 g
(1 kg = 23,58)
z łopatki i udźca 

-20%

1179
1479

-27%

1990
2749

Szynka 
surowa
Opak. 80 g
(100 g = 4,61)
do wyboru: 
różne rodzaje

-22%

369
479

SOKOŁÓW
Schab 
wędzony
Opak. 100 g
wieprzowy; 
w plastrach; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 100 g schabu 
wieprzowego

-20%

399
499

MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Sznycle z fileta 
z piersi indyka
Cena za kg
świeże; klasa jakości A

DO-27%MIĘSO

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Mięso z uda 
kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
w marynacie „Ranger 
Steak”; na grill

TYLKO TERAZ

599
ŁUKÓW
Mięso 
na strogonowa
Opak. 400 g
(1 kg = 39,98)
pozyskane ze szlachetnej wołowiny 

TYLKO TERAZ

1599

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
z łopatki
Opak. 500 g
(1 kg = 12,98)
wieprzowe

649
899

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz 
wołowy
Opak. 500 g
(1 kg = 23,58)
z łopatki i udźca 

1179
1479

1990
2749

Szynka 
surowa
Opak. 80 g
(100 g = 4,61)
do wyboru: 
różne rodzaje

369
479

SOKOŁÓW
Schab 
wędzony
Opak. 100 g
wieprzowy; 
w plastrach; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 100 g schabu 
wieprzowego

399
499

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05

Z BOCZKU NA BOCZEK i 

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Kiełbasa śląska 
z piersi kurczaka
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
wędzona, parzona; zawiera: 93% mięsa z fileta kurczaka

-22%

699
899

-37%

499
799

Boczek wieprzowy 
w marynacie
Opak. 300 g
(1 kg = 16,63)
w marynacie paprykowej; na grill; plastry

Piwo Kasztelan 
niepasteryzowane*
Puszka 6 × 0,5 l
(1 l = 4,00)
jasne pełne
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.
* dostępne w wybranych sklepach 

TYLKO TERAZ

1199

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

KRAKUS
Kiełbasa śląska
Opak. 550 g
(1 kg = 21,80)
wieprzowa, wędzona, 
parzona; 100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 104 g mięsa

TYLKO TERAZ

1199

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

BBQ
Karkówka rolowana
Opak. 310 g
(1 kg = 29,00)
w marynacie paprykowej 

TYLKO TERAZ

899

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



Węgierski 
pogacz z serem 
Sztuka 85 g
(100 g = 1,52)
oryginalna przekąska z Węgier

TYLKO TERAZ

129

Węgierska 
sztanga
Sztuka 90 g
(100 g = 1,66)
z serem

TYLKO TERAZ

149

Węgierski 
ślimak z kakao 
Sztuka 100 g
oryginalna przekąska z Węgier

TYLKO TERAZ

159
Węgierska 
kieszonka
Sztuka 95 g
(100 g = 1,57)
z serem twarogowym

TYLKO TERAZ

149

Chleb żytni
Sztuka 450 g
(1 kg = 4,20)
na naturalnym zakwasie; 
tylko trzy składniki; bez drożdży; na bazie mąki żytniej

-20%

189
239

Kajzerka 
wieloziarnista
Sztuka 60 g
(100 g = 0,48)
pszenno-żytnia, z dodatkiem siemienia 
lnianego, sezamu, łamanego ziarna soi 
i pszenicy oraz nasion słonecznika

-25%

029
039

DO-25%PIECZYWO

Węgierskie 
smakiGIEEEERR

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



RYBY Z ALDI

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

ALPRO
Napój roślinny/
Napój roślinny barista
Opak. 1 l
do wyboru:
• migdałowy klasyczny
• migdałowy niesłodzony
• migdałowy barista
• owsiany klasyczny
• owsiany barista
• kokosowo-ryżowy 
• kokosowy barista 

TYLKO TERAZ

799

Dorada patroszona
Cena za 100 g
cała, świeża; idealna na grill lub do piekarnika

TYLKO TERAZ

329

VIOLIFE 
Creamy Original/z ziołami i czosnkiem
Opak. 150 g
(100 g = 5,33)
wegańska alternatywa serka do smarowania o smaku naturalnym lub z ziołami i czosnkiem

TYLKO TERAZ

799
MLEKOVITA
Śmietana 18% bez laktozy
Opak. 200 g
(100 g = 0,80)
gęsta

-20%

159
199

LURPAK
Masło
czosnkowe
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
duńskie masło z czosnkiem; 
zawartość tłuszczu: 82%

-25%

299
399

LE COQ DE FRANCE
Francuski ser 
Camembert
Opak. 250 g
(100 g = 2,20)
oryginalny francuski ser z porostem białej 
pleśni; do wyboru: klasyczny lub pikantny

-21%

549
699

DO-25%NABIAŁ

NA EKSPOZYTORZE

-22%

169
219

MLEKOVITA
Serek homogenizowany 
bez laktozy
Opak. 150 g
(100 g = 1,13)
waniliowy

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



MAKAR
Suszone kiełki
Opak. 80 g
(100 g = 4,99)
do wyboru: brązowa soczewica, czerwona komosa ryżowa lub gryka

TYLKO TERAZ

399

DAWTONA
Sos
Opak. 850 ml
(1 l = 8,22)
do wyboru: 
• amerykański
• 1000 wysp
• remoulade

TYLKO TERAZ

699

Kluski Sztrapacska 
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
odmiana klusek pszenno-ziemniaczanych

TYLKO TERAZ

599
HELIO 
Miechunka suszona
Opak. 60 g
(100 g = 13,32)
100% naturalny produkt; charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem; 
idealny jako przekąska oraz dodatek do innych potraw

TYLKO TERAZ

799

MAKAR 
Figi suszone
Opak. 100 g
w mące ryżowej 

TYLKO TERAZ

399

KUJAWSKI
Olej rzepakowy
Butelka 1 l
z pierwszego tłoczenia

-26%

549
749

produkt
głęboko 

mrożony

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

629
799

DOLINA SMAKU
Placki 
ziemniaczane
Opak. 600 g
(1 kg = 10,48)
z tartych ziemniaków, z cebulą; 
podsmażone; łatwe w przygotowaniu; 
10 sztuk w opakowaniu

produkt
chłodzony

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05

VORTUMNUS 
Smak Lata 
owoce deserowe
Słoik 370 g
(1 kg = 18,89)
do wyboru: wiśnia lub mango-marakuja

TYLKO TERAZ

699
Galaretki 
w cukrze
Opak. 245 g
(100 g = 2,04)
mango, banan, 
winogrona

TYLKO TERAZ

499

DIAMANT
Cukier żelujący 1:1
Opak. 1 kg
konfitury wykonane z cukrem 
żelującym świetnie nadają się 
do długiego przechowywania 

TYLKO TERAZ

449
DIAMANT
Cukier drobny
Opak. 1 kg

TYLKO TERAZ

299

DIAMANT
Konfitur fix
Opak. 25 g
(100 g = 7,96)
środek żelujący 
umożliwiający 
indywidualny dobór ilości cukru dostosowany do rodzaju 
przetwarzanych owoców oraz gustów smakowych konsumentów

TYLKO TERAZ

199

SWEET VALLEY
Ananas w kawałkach
Puszka 560 g 
(1 kg = 11,74)
lekko słodzony; masa netto 
po odsączeniu: 340 g

399
499

GRANDESSA
Dżem ekstra
Opak. 450 g
(1 kg = 11,76)
do wyboru: truskawkowo-rabarbarowy, 
śliwkowo-wiśniowy, wiśniowo-
-brzoskwiniowo-marakujowy

529
699

549
749

NA EKSPOZYTORZE

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



VORTUMNUS 
Smak Lata 
owoce deserowe
Słoik 370 g
(1 kg = 18,89)
do wyboru: wiśnia lub mango-marakuja

TYLKO TERAZ

699
Galaretki 
w cukrze
Opak. 245 g
(100 g = 2,04)
mango, banan, 
winogrona

TYLKO TERAZ

499

DIAMANT
Cukier żelujący 1:1
Opak. 1 kg
konfitury wykonane z cukrem 
żelującym świetnie nadają się 
do długiego przechowywania 

TYLKO TERAZ

449
DIAMANT
Cukier drobny
Opak. 1 kg

TYLKO TERAZ

299

DIAMANT
Konfitur fix
Opak. 25 g
(100 g = 7,96)
środek żelujący 
umożliwiający 
indywidualny dobór ilości cukru dostosowany do rodzaju 
przetwarzanych owoców oraz gustów smakowych konsumentów

TYLKO TERAZ

199

SWEET VALLEY
Ananas w kawałkach
Puszka 560 g 
(1 kg = 11,74)
lekko słodzony; masa netto 
po odsączeniu: 340 g

-20%

399
499

GRANDESSA
Dżem ekstra
Opak. 450 g
(1 kg = 11,76)
do wyboru: truskawkowo-rabarbarowy, 
śliwkowo-wiśniowy, wiśniowo-
-brzoskwiniowo-marakujowy

-24%

529
699

SWEET VALLEY
Borówka 
leśna
Słoik 400 g
(1 kg = 13,73)
skandynawska; 
całe owoce

-26%

549
749

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

NA EKSPOZYTORZE

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.
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NA EKSPOZYTORZE

CIASTECZKA Z KRAKOWA
Koperta grahamowa 
z porzeczką
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
kruche ciasteczko wypełnione marmoladą 
o smaku porzeczkowym, posypane płatkami 
owsianymi, płatkami kukurydzianymi, sezamem, 
pestkami dyni oraz ziarnem słonecznika

TYLKO TERAZ

899

RITTER SPORT
Czekolada
Opak. 100 g
do wyboru: 
• mleczna z nadzieniem 

jogurtowym 
• mleczna z nadzieniem 

kokosowym 
• biała z nadzieniem mango-

-marakuja

TYLKO TERAZ

499

Ukraińska chałwa 
słonecznikowa
Opak. 470 g
(1 kg = 25,51)
do wyboru: waniliowa, arachidowa, 
kokosowa

TYLKO TERAZ

1199

GOPLANA
Baton Break
Opak. 24 g
(100 g = 4,13)
wafelek nadziewany kremem; do wyboru: 
karmelowy, kawowy, z orzechów laskowych

TYLKO TERAZ

099

CHÂTEAU
Czekolada biała
Opak. 200 g
(100 g = 3,20)
do wyboru: biała, biała z kokosem lub biała z chrupkami

-20%

639
799

ŚNIEŻKA
Michałki z Hanki/Michałki z Hanki/
Trufle premium
Cena za 100 g
cukierki czekoladowe 
z orzeszkami arachidowymi/
o smaku rumowym

-25%

149
199

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

BELI
Ciasteczka francuskie
Opak. 130 g
(100 g = 2,22)
z masłem

TYLKO TERAZ

289

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.
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Piwo Starovar* 
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
łagodny smak, złocisty kolor, 
gęsta piana
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 5% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

299

DAWTONA
Sok pomidorowy 
Butelka 330 ml
(1 l = 3,91)
do wyboru: z polskimi ziołami, 
jalapeño lub z kiszonym ogórkiem

TYLKO TERAZ

129

MORENO
Caffè Crema/
Espresso/Mild/Classic
Opak. 40 × 7,2 g
(1 szt. = 0,24)
kawa palona, mielona; w saszetkach; 
100% ziaren kawy arabika; do parzenia 
w ekspresach powszechnie dostępnych 
na rynku; pełny smak i wspaniały aromat, 
z warstwą pysznej pianki

-20%

949
1199

JACOBS
Krönung
Opak. 250 g
(100 g = 3,80)
kawa mielona; średnio palona, 
o intensywnym smaku

-12%

949
1089

TYMBARK
Sok 
pomarańczowy 
Karton 1 l
sok 100%

-25%

299
399

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

WOSEBA
Mocca Fix Gold 
Opak. 500 g
(1 kg = 27,98)
kawa mielona 

TYLKO TERAZ

1399

11Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
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PICK SZEGED
Paprykowa 
dojrzewająca
Opak. 200 g
(100 g = 6,00)
wieprzowa 

TYLKO TERAZ

1199

PICK SZEGED
Salami 
węgierskie
Opak. 400 g
(1 kg = 74,98)
oryginalne węgierskie 
salami; wieprzowe

TYLKO TERAZ

2999

Kiełbasa 
dojrzewająca
Opak. 100 g
wieprzowa; w plastrach; 
do wyboru: Gyulai – łagodna, 
Csabai – ostra

TYLKO TERAZ

499

Kiełbasa dojrzewająca
Opak. 250 g
(100 g = 4,80)
wieprzowa; do wyboru: łagodna lub pikantna; 
100 g produktu wyprodukowano ze 150 g 
mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

1199

Kabanosy 
węgierskie
Opak. 100 g
wieprzowe; do wyboru: 
Csemege – delikatne, 
Csípős – pikantne

TYLKO TERAZ

399

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

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

599
Twaróg węgierski
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
tradycyjny węgierski serek typu wiejskiego, 
wyprodukowany z mleka pasteryzowanego

Jogurt owocowy
Opak. 150 g
(100 g = 0,66)
wsad owocowy: 13%; zawartość tłuszczu: 3,3%;
do wyboru; brzoskwiniowy, jagodowy, 
truskawkowy lub z owocami leśnymi

TYLKO TERAZ

099

Masło 
śmietankowe
Opak. 100 g
zawartość tłuszczu: 60%

TYLKO TERAZ

299

Śmietana 20%
Opak. 850 g
(1 kg = 8,22)
kwaśna; w wiaderku

TYLKO TERAZ

699

Leczo 
węgierskie
Opak. 680 g
(1 kg = 6,60)
gęsty sos o paprykowo-
-pomidorowym smaku

TYLKO TERAZ

449

Węgierskie 
smakiĘĘG

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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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Makaron 
zacierka
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
4-jajeczny; węgierski

TYLKO TERAZ

399

LE GUSTO 
Papryka mielona 
delikatesowa/
Papryka mielona 
słodka
Opak. 100 g
węgierska 

TYLKO TERAZ

499

LE GUSTO
Pasta paprykowa
Słoik 200 g
(100 g = 2,00)
węgierska; do wyboru: słodka lub ostra

TYLKO TERAZ

399

LE GUSTO
Pasta do gulaszu/
Pasta paprykowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
do wyboru: z ostrej 
lub słodkiej papryki 

TYLKO TERAZ

399

Makaron 
spiralki
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)
8-jajeczny; węgierski

TYLKO TERAZ

449

Węgierskie 
smakiPPP

RRWW

14 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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HORTEX
Mieszanka węgierska
Opak. 450 g
(1 kg = 10,64)
mieszanka warzyw

TYLKO TERAZ

479

Zupa węgierska 
pikantna
Opak. 450 g
(1 kg = 10,42)
mieszanka warzyw na zupę 
z mieszanką przypraw

TYLKO TERAZ

469

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

MIĘDZYCHÓD
Gulasz węgierski
Słoik 500 g
(1 kg = 11,98)
gulasz z mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

599

POLSKA 
ODSŁONA
węgierskich 
smaków

Roślinne 
kiełbaski 
węgierskie
Opak. 180 g
(100 g = 3,88)
z boczniaka; 23% białka, bez soi

TYLKO TERAZ

699
produkt

chłodzony

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.
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Miód z trojeści 
amerykańskiej 
Słoik 250 g
(100 g = 6,00)
nektarowy, z Węgier; o jasnej barwie 
i delikatnym smaku

TYLKO TERAZ

1499

STÜHMER
Batonik Korfu
Opak. 23 g
(100 g = 10,83)
batonik z białej czekolady, z miodem, 
oblany gorzką czekoladą 

TYLKO TERAZ

249

STÜHMER
Czekolada
Opak. 90 g
(100 g = 9,99)
do wyboru: mleczna 
lub gorzka

TYLKO TERAZ

899

STÜHMER
Czekolada 
Fantasy
Opak. 90 g
(100 g = 11,10)
do wyboru o smaku mango lub porzeczki

TYLKO TERAZ

999

UNIVER
Dżem premium
Słoik 300 g
(1 kg = 39,97)
zawartość owoców: 60%; do wyboru: 
truskawkowy, morelowy

TYLKO TERAZ

1199

PIROS
Krem 
orzechowy
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
oryginalny węgierski 
krem na bazie orzechów 
laskowych i kakao

TYLKO TERAZ

899

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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Węgierskie 
smakiĘĘGIEEEERR

STÜHMER
Mieszanka pralin 
truskawkowych
Opak. 100 g
galaretka truskawkowa z szampanem 
oblana białą czekoladą

TYLKO TERAZ

1899

STÜHMER
Czekolada 
Fantasy
Opak. 90 g
(100 g = 11,10)
o smaku czarnej herbaty

TYLKO TERAZ

999

STÜHMER
Mieszanka pralin
Opak. 120 g
(100 g = 15,83)
galaretka malinowa z szampanem, 
oblana białą czekoladą

TYLKO TERAZ

1899

STÜHMER
Węgierskie praliny
Opak. 130 g
(100 g = 13,84)
czekolada deserowa wypełniona 
likierem winnym (28%)

TYLKO TERAZ

1799

HERBÁRIA 
Herbatka owocowa 
Opak. 20 × 2 g
(1 szt. = 0,20)
z Węgier; do wyboru o smaku czarnej porzeczki, 
granatu, wiśni lub jabłko-gruszka

TYLKO TERAZ

399

Napój Royal Szőlő
Butelka 500 ml
(1 l = 8,98)
winogronowy; gazowany

TYLKO TERAZ

449

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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TE I INNE PRODUKTY MARKI NIVEA DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

URODA
Zestaw Psi Patrol
Zestaw 
zawiera: 
• żel i szampon 2 w 1 (250 ml)
• gąbkę kąpielowa (1 szt.)
• naklejki (2 szt.) 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

1799
AQUAFRESH
Pasta/ 
Szczoteczka 
dla dzieci
Opak. 50 ml/
Sztuka
(100 ml = 11,98)
pomaga w utrzymaniu 
zdrowych ząbków; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

599

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

499
699

PUTZMEISTER
Płyn do mycia podłóg Płyn do mycia podłóg 
Butelka 1 l
do wyboru różne rodzaje

-20%

689
869

DISCREET
Wkładki 
higieniczne
Opak. 50/60 szt.
(1 szt. = 0,14/0,11)
do wyboru różne rodzaje

-26%

499
679

ALWAYS 
Podpaski Ultra
Opak. 9/10/14 szt.
(1 szt. = 0,55/0,50/0,36)
do wyboru różne rodzaje

NIVEA
Woda 
po goleniu 
Fresh Kick 
Opak. 100 ml 
formuła z miętą oraz wodą kaktusową

TYLKO TERAZ

2299
NIVEA 
Krem 
do twarzy 
różany 
Opak. 50 ml
(100 ml = 39,98)
zapewnia 
długotrwałe 
nawilżenie

TYLKO TERAZ

1999

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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STREFA PUPILA

LEPIEJ,
żeby nie zabrakło

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

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

599
799

CLINAIR
Żelowe krążki do WC
Opak. 75 ml
(100 ml = 7,99)
do wyboru o zapachu: cytrynowym, 
lawendowym, morskim 
lub tropikalnym

-25%

319
429

FOLIA
Folia aluminiowa 
z tłoczeniem
Rolka 15 m
mocna i wytrzymała; żaroodporna; 
do pakowania i przechowywania

-20%

079
099

TOPIC
Karma mokra dla kota
Opak. 100 g
pełnoporcjowa; dla dorosłych kotów; w postaci 
delikatnego pasztetu mięsnego; do wyboru 
różne rodzaje

-20%

259
325

SOLO
Ręczniki kuchenne 
3-warstwowe
Opak. 2 rolki
(1 rolka = 1,30)
superchłonne, z celulozy

-21%

549
699

CLINAIR
Tabletki do czyszczenia WC
Opak. 16 × 25 g
(1 kg = 13,73)
3 fazy działania: czyszczenie, odkamienianie, utrzymanie 
higieny i świeżości; do wyboru zapach cytrynowy lub morski

-21%

1099
1399

ALNUTRA
Karma sucha dla psa
Opak. 3 kg
(1 kg = 3,66)
pełnoporcjowa; z probiotyczną substancją – inuliną 

Przekąski dla kota 
Opak. 10 × 5/20 × 2 g
(100 g = 9,98/12,48)
do wyboru:
• z jagnięciną i indykiem
• z mięsem drobiowym i wątróbką
• z łososiem i pstrągiem
• mix: kurczak, wołowina, wątróbka, drób

*

499

19Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
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Kiełbasa 
ze świniobicia
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
wieprzowa, parzona

TYLKO TERAZ

999

Zestaw drobiowy 
premium na grilla
Cena za kg
skrzydełka, uda i podudzia w marynacie

TYLKO TERAZ

999

SOKOŁÓW ROŚLINNY
Wegański 
chickenburger
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
w marynacie truflowej, pasuje na grilla

TYLKO TERAZ

699

-23%

999
1299

GOODVALLEY
Karkówka wieprzowa
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)
w plastrach, bez kości; 
z chowu bez antybiotyków, 
pasza wolna od GMO, zerowy ślad węglowy; tacka w 100% z recyklingu

DO-42%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Zestaw drobiowy 
premium na grilla

GRILLA!
PASUJE DO

GRILLA!
PASUJE DO

GRILLA!
PASUJE DO

GRILLA!
PASUJE DO

-42%

399
699

ŚWIEŻEJESZ
Borówki 
amerykańskie 
Opak. 125 g
(100 g = 3,20)

Bakłażan
Cena za kg

TYLKO TERAZ

699

Brzoskwinie
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
klasa I

TYLKO TERAZ

899

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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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HOLSTENSEGEN
Ziemniaki pieczone/smażone
Opak. 400 g
(1 kg = 11,23)
do przyrządzenia na patelni lub w piekarniku; do wyboru: zapiekanka ziemniaczana z sosem 
śmietanowo-ziołowym, placki ziemniaczane, pieczone ziemniaki z cebulką, pieczone ziemniaki 
z boczkiem wędzonym i cebulką

TYLKO TERAZ

449

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

749
999

SERAVITA
Ser Morski/Gouda
Opak. 500 g
(1 kg = 14,98)
dojrzewający, pełnotłusty; w plastrach

TYLKO TERAZ

599
Pierogi z jabłkiem 
i cynamonem
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)

-20%

799
999

BALTA MARE
Filety śledziowe 
w sosie salsa
Słoik 600 g
(1 kg = 13,32)
w pysznym warzywno-owocowym sosie

-24%

1899
2499

OLIWIA KASZUBSKA
Olej 
z czarnuszki
Butelka 
250 ml
(100 ml = 7,60)
tłoczony na zimno

-22%

599
769

KRAKUS
Szynka premium
Puszka 300 g
(1 kg = 19,97)
mięso wieprzowe: 83% 

-26%

369
499

KRAKUS
Parówki 
z szynki
Opak. 200 g
(100 g = 1,85)
mięso wieprzowe z szynki: 90%

-21%

329
419

TAKIE PROSTE
Zapiekanka
Opak. 
250/270 g
(100 g = 1,32/
1 kg = 12,19)
do wyboru: 
z pieczarkami i serem 
lub z szynką i serem

-23%

289
379

BALTA MARE
Filet z makreli 
w sosie 
pomidorowym
Puszka 170 g
(100 g = 1,70)
zawartość ryby: 60%

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

*

*

 bez wzmacniaczy smaku
 bez glutenu

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

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

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.



Lody 
z ciasteczkami
Opak. 150 g
(100 g = 1,99)
do wyboru: śmietankowe 
z sosem truskawkowym 
i kruszonymi ciasteczkami 
korzennymi lub śmietankowe 
z sosem wiśniowym i kruszonymi 
ciasteczkami kakaowymi

TYLKO TERAZ

299
SĄDECKI BARTNIK
BIO Syrop 
z agawy
Opak. 370 g
(1 kg = 27,00)
słodki nektar z rdzenia agawy, 
rośliny naturalnie występującej 
w Meksyku; do deserów i napojów
lub jako zamiennik cukru

TYLKO TERAZ

999

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

399
499

SÜSSLI
Słodzik
Opak. 72 g
(100 g = 5,54)
1200 sztuk w opakowaniu 

-20%

079
099

MUCCI
Rożek
Opak. 120 ml
(100 ml = 0,66)
do wyboru: waniliowy 
z polewą czekoladową 
lub czekoladowy z polewą 
kakaową

-23%

099
129

STORCK
Wafelek 
Knoppers 
Sztuka 25 g
(100 g = 3,96)
mleczno-orzechowy

-17%

279
339

GOPLANA
Jeżyki Classic
Opak. 140 g
(100 g = 1,99)
herbatniki z karmelem, migdałami, orzechami laskowymi, 
rodzynkami i chrupkami ryżowymi, w czekoladzie mlecznej

-25%

599
799

HARIBO
Żelki 
Kinder Party
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
piankożelki, część o smaku colapiankożelki, część o smaku cola

produkt
głęboko 

mrożony
produkt
głęboko 

mrożony

22 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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LORENZ
Chrupki
Opak. 100 g
do wyboru: Monster Munch o smaku 
pizzy i ketchupu lub Peppies bekon

TYLKO TERAZ

399
BON CHANCE
Chipsy chlebowe
Opak. 120 g
(100 g = 2,91)
o smaku serowo-czosnkowym

TYLKO TERAZ

349

VERONI MINERAL
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,86)
niegazowana, 
średniozmineralizowana

TYLKO TERAZ

129

DO-29%PŁACISZ
MNIEJ

-14%

299
349

Piwo 
Desperados 
Lime*
Butelka 0,4 l
(1 l = 7,48)
piwo o smaku tequili, 
cytryny i kaktusa
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 3% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

-15%

379
449

Piwo 
Raciborskie*
Butelka 0,5 l
(1 l = 7,58)
jasne pełne, klasycznie 
warzone, o przyjemnym, 
świeżym, słodowo-
-owocowym zapachu
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5,0% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

-29%

899
1269

TRADER JOE’S
Orzechy 
nerkowca
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
niesolone

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

-21%

179
229

BLACK
Napój 
energetyzujący
Puszka 250 ml
(100 ml = 0,72)
do wyboru różne rodzaje

-20%

799
999

PURE FRUIT
Smoothie
Butelka 
750 ml
(1 l = 10,65)
do wyboru różne 
rodzaje

produkt
chłodzony

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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8999
BELAVI
Donica kolumnowa
Sztuka
donica wykonana z tworzywa sztucznego imitującego rattan; 
odporna na działanie czynników atmosferycznych; do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz; wodoszczelny wyjmowany wkład; 
z 4 regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego; 
wymiary: ok. 31 × 31 × 64 cm

3699
GARDENLINE
Klon japoński
Sztuka
w donicy 3 l; wysokość: 50–55 cm; 
do wyboru różne rodzaje

4499
BELAVI
Donica kwadratowa 
Sztuka
donica wykonana z tworzywa sztucznego imitującego rattan; 
odporna na działanie czynników atmosferycznych; do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz; wodoszczelny wyjmowany wkład; 
z 4 regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego; 
wymiary: ok. 28 × 28 × 28 cm

1699
GARDENLINE 
Zestaw tyczek 
do pomidorów/
roślin
Zestaw 2/4 szt.
do wyboru dwa rodzaje:
• spiralne tyczki do pomidorów, 

2 sztuki – materiał: aluminium; lekkie, nierdzewne; 
wymiary (dł. × średn.): ok. 180 × 1 cm

• tyczki do roślin, 4 sztuki – materiał: 
stal pokryta tworzywem sztucznym; 
2 sztuki o wymiarach (dł. × średn.): 
ok. 180 × 1,6 cm oraz 2 sztuki 
o wymiarach (dł. × średn.): ok. 150 × 1,6 cm 

5999
BELAVI
Donica balkonowa
Sztuka
łatwa w utrzymaniu i odporna na warunki atmosferyczne; 
plastikowy wyjmowany zbiornik na wodę; donica wykonana 
z tworzywa sztucznego imitującego rattan; wymiary: 
ok. 60 × 19 × 18,5 cm; w zestawie zestaw uchwytów 
do balustrady; do wyboru dwa kolory

799
GARDENLINE
Mini petunie
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; 
do wyboru różne kolory 

DOSTĘPNE 
OD ŚRODY

DOSTĘPNE 
OD ŚRODY DOSTĘPNE 

OD ŚRODY

1499
GARDENLINE
Rośliny 
balkonowe
Sztuka
6 sadzonek; wysokość: ok. 10 cm; 
do wyboru różne rodzaje 

24 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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7999
QUIGG
Czajnik 
elektryczny 
Skandi
Sztuka
pojemność: 1,7 l; podświetlany 
włącznik/wyłącznik; pokrywa 
otwierana za pomocą przycisku; 
do wyboru różne rodzaje

QUIGG
Blender ręczny Blender ręczny 
Skandi
Sztuka
dwa stopnie prędkości; ostrza ze stali dwa stopnie prędkości; ostrza ze stali 
nierdzewnej; w zestawie pojemnik nierdzewnej; w zestawie pojemnik 
do miksowania (pojemność: 1 l) do miksowania (pojemność: 1 l) 
nierdzewnej; w zestawie pojemnik 
do miksowania (pojemność: 1 l) 
nierdzewnej; w zestawie pojemnik nierdzewnej; w zestawie pojemnik 
do miksowania (pojemność: 1 l) 
nierdzewnej; w zestawie pojemnik 

oraz trzepaczka do ubijania; 
do wyboru różne rodzaje

4999
QUIGG
Urządzenie 
do gotowania jajek Skandi
Sztuka
na 6 jaj; w zestawie miarka z nakłuwaczem; 
sygnał dźwiękowy końca gotowania; 
do wyboru różne rodzaje

2999
QUIGG
Waga kuchenna 
Skandi
Sztuka
szklana powierzchnia do ważenia; 
dokładność: do 1 g; maks. obciążenie: 
do 5 kg; z funkcją tary; baterie w zestawie; 
do wyboru różne rodzaje

7999
QUIGG
Toster Skandi
Sztuka
siedem poziomów opiekania pieczywa; funkcje dodatkowe: 
rozmrażanie, podgrzewanie oraz zatrzymanie opiekania 
w dowolnym momencie; nasadka do opiekania bułek; 
do wyboru różne rodzaje

3499
QUIGG
Młynek 
elektryczny 
do soli/
pieprzu 
Skandi
Sztuka
obsługa za pomocą 
przycisku; płynna 
regulacja grubości 
zmielenia; baterie 
w zestawie; do wyboru 
różne rodzaje

HIT

6999
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INTEX 
Dmuchane jacuzzi SPA
Zestaw
• wymiary (średn. × wys.): 196 × 71 cm
• wykonane z winylu z technologią Fiber-Tech®
• pompa basenowa o wydajności 1741 l/h
• podgrzewanie wody w zakresie od 20 do 40°C
• dysze generujące efekt jacuzzi i podgrzewające powietrze
• elektroniczny moduł sterowania
• w zestawie 2 wkłady filtracyjne, izolowana zamykana pokrywa, plandeka 

chroniąca przed zabrudzeniem, torba do przenoszenia, pływak dozujący

POJEMNOŚĆ: 795 L
POMPA BASENOWA, 

PODGRZEWACZ WODYTORBA 
DO PRZENOSZENIA 

BASENU

SPECJALNA
POKRYWA 

MOCOWANA 
NA KLIPSY

MATA OCHRONNA 
POD BASEN

ZMIĘKCZACZ 
WODY

RELAKS
w bąbelkach

1899
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STOLICZKU,
nakryj się!

4499
HOME CREATION
Rustykalny 
obrus ogrodowy
Sztuka
100% poliester; z antypoślizgową 
powierzchnią; odporny 
na promieniowanie UV oraz warunki 
atmosferyczne; do wyboru:
• prostokątny 130 × 160 cm
• okrągły o średnicy 160 cm
• owalny 130 × 80 cm

999
HOME CREATION
Uchwyty do obrusu
Opak. 4 szt.
ze stali nierdzewnej; zapobiegają zsuwaniu się 
obrusu ze stołu; do wyboru różne rodzaje

999
Płyn 
na mszyce
Butelka 500 ml
(1 l = 19,98)
wyprodukowany 
na bazie naturalnych 
olejów roślinnych; 
ma działanie kontaktowe; 
do stosowania zarówno 
w domu, jak i w ogrodzie 
do ochrony roślin 
ozdobnych, sadowniczych 
oraz warzyw

1699
Spray na kuny 
i gryzonie/
Spray 
na gołębie
Opak. 300 ml
(1 l = 56,63)
wodna zawiesina 
mikrokapsułek naturalnych 
olejków eterycznych 
odstraszających kuny, lisy, 
krety lub zapobiegająca 
założeniu gniazd przez 
gołębie

   D03-0583 HOHENSTEIN HTTI   D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
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STRAIGHT UP
Szorty męskie chino
Para
98% bawełna, 2% elastan; z bocznymi kieszeniami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999
   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  11-50758 Shirley  11-50758 Shirley  

Z DODATKOWYM 
PASKIEM

7999
ROYAL CLASS
Koszula męska 
z krótkim 
rękawem 
Modern fit
Opak. 2 szt.
100% bawełna; kołnierzyk 
z wkładkami Wendler; wyróżnia 
się łatwością prasowania; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 40–43
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

7999
ROYAL CLASS
Koszula męska 
z krótkim rękawem 
Regular fit
Opak. 2 szt.
100% bawełna; kołnierzyk 
z wkładkami Wendler; 
wyróżnia się łatwością prasowania; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 40–43

  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA
STYLOWA LISTWA GUZIKOWA

KOŁNIERZYK Z WYSOKIEJ JAKOŚCI 
WKŁADKAMI ZAPEWNIAJĄCYMI 

SZTYWNOŚĆ

ODDYCHAJĄCA

2999
WALKX
Tenisówki damskie
Para
cholewka z naturalnej bawełny; 
przyjemna dla stopy wyściółka i miękka 
wkładka; wytrzymała gumowa podeszwa; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1299
WALKX 
Wkładki do butów 
sportowych
Para
amortyzują wstrząsy; redukują nacisk; 
zwiększają komfort podczas biegania; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze 

2PAK

2PAK

1.

2.

2.

1.

MODERN FIT  
FASON 

TALIOWANY

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

4499

   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

151742151742

5PAK

1799
UP2FASHION
T-shirt damski 
z bawełną BIO
Sztuka
50% bawełna BIO, 50% modal; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3999
UP2FASHION
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para
98% bawełna BIO, 2% elastan; 
długość standardowa lub 3/4; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999
QUEENTEX
Piżama 
damska 
z bawełną BIO
Komplet
50% bawełna BIO, 50% modal 
(Tencel™); do wyboru różne 
komplety
Rozmiary: M–XL

2499
UP2FASHION
Top damski 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan 
lub 91% bawełna BIO, 5% elastan, 
4% wiskoza; wybrane modele 
wykończone koronką; do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: S–L

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  2018OK1582 AITEX  2018OK1582 AITEX  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

Made with 50% Organically 
Grown Cotton Certifi ed by 
Ecocert Greenlife 151742

Organically Grown 

certifi ed by CU 812624

2PAK

Made with organic Made with organic 

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

3.

3.

4.

4.

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

98% OCS certifi ed 
organically grown 
cotton Certifi ed by 

CU1000197
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3999 STRAIGHT UP
Moda XXL 
Bermudy męskie 
jeansowe
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 56–64
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1999 STRAIGHT UP
Moda XXL 
T-shirt męski
Sztuka
100% bawełna lub 
60% bawełna, 40% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: XXL–5XL

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA

DLA NIEGO...   ...i dla niej!

1.

2.

2.

3999 STRAIGHT UP
Moda XXL 
Koszula męska
Sztuka
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: XXL–5XL

1.
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  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

3499
UP2FASHION
Spodnie 
damskie 
joggersy 
z lyocellu
Para
100% lyocell (Tencel™); 
z gumką i sznurkiem 
w pasie; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44

1999
UP2FASHION
Top damski 
z lyocellu
Sztuka
100% lyocell (Tencel™); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

UP2FASHION
Sukienka 
damska 
z lyocellu
Sztuka
100% lyocell (Tencel™); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2299
QUEENTEX
Bielizna damska 
modelująca sylwetkę
Sztuka/Para
80% poliamid, 20% elastan (Lycra®) lub 
79% poliamid, 20% elastan (Lycra®), 1% bawełna; 
do wyboru: podkoszulek, majtki, szorty lub body
Rozmiary: M–XL

   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

DLA NIEGO...   ...i dla niej!

HIT

3999
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2499 POCOPIANO
Szorty 
dziewczęce 
jeansowe
Para
80% bawełna, 
18% poliester, 2% elastan; 
krój dopasowany do sylwetki
Rozmiary: 122–158

3999
WALKX
Klapki damskie skórzane 
Para
skórzana cholewka przepuszczająca powietrze; anatomiczna wkładka 
o dużej zawartości korka; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2499
POCOPIANO
Bermudy chłopięce 
jeansowe 
Para
100% bawełna; krój dopasowany do sylwetki
Rozmiary: 122–158

1999
POCOPIANO
Bluzka dziewczęca
Sztuka
100% bawełna lub 65% bawełna, 
35% poliester; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

7999
HOME CREATION
Siedzisko składane ze schowkiem 
Sztuka
duża, wytrzymała składana skrzynia ze schowkiem, z miękkim 
tapicerowanym siedziskiem; maksymalne obciążenie: 110 kg; 
wymiary: ok. 78 × 38 × 38 cm; do wyboru w 3 kolorach

4999
HOME CREATION
Pufa składana 
ze schowkiem
Sztuka
stabilna i wytrzymała składana pufa 
ze schowkiem, z miękkim tapicerowanym 
siedziskiem; maksymalne obciążenie: 
100 kg; wymiary: ok. 40 × 40 × 40,5 cm; 
po złożeniu zajmuje niewiele miejsca; 
do wyboru różne rodzaje

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA

DOBRZE
się składa

32 Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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9999
HOME CREATION
Stolik kawowy z wyjmowaną tacą
Sztuka
funkcjonalny mebel o nowoczesnym wzornictwie; zdejmowany duży 
blat pełni funkcję tacy; nogi z litego drewna bukowego, w naturalnym 
kolorze; w zestawie podkładki ochronne; wymiary: ok. 40 × 53 cm; 
do wyboru dwa modele

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

HOME CREATION
Krzesło
Zestaw 2 szt.
oszczędny i elegancki kształt z lekkimi zaokrągleniami doskonale pasuje 
do współczesnych wnętrz, zwłaszcza w stylu skandynawskim; wygodne 
siedzisko w kolorze białym z miękką poduszką wykonaną z imitacji skóry; 
nogi z naturalnego drewna bukowego; wymiary: ok. 48 × 82 × 53 cm

289
9999
HOME CREATION
Stołek otwierany 
ze schowkiem
Sztuka
elegancki i praktyczny mebel u uniwersalnym kształcie pasującym 
do większości wnętrz; nogi z naturalnego drewna bukowego; 
z wbudowanym schowkiem do przechowywania; maksymalne 
obciążenie: 100 kg; wymiary (średn. × wys.): ok. 36 × 45 cm; 
łatwy montaż bez użycia narzędzi; do wyboru różne kolory

3499
HOME CREATION
Dywan tkany
Sztuka
98% bawełna, 2% poliester; 
można stosować przy ogrzewaniu 
podłogowym; wymiary: 70 × 140 cm; 
do wyboru różne rodzaje

   11.HIN.90508   11.HIN.90508  

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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NOVITESSE
Kołdra Topcool®
Sztuka
100% poliester; wykonana z wysokiej jakości 
tkaniny Topcool zapewniającej transport wilgoci; 
przyjemna, lekka i łatwa w pielęgnacji

WYMIARY: 140 × 200 CM

WYMIARY: 160 × 200 CM

3999
NOVITESSE
Poduszka Topcool®
Opak. 2 szt.
100% poliester; wykonana z wysokiej jakości 
tkaniny Topcool zapewniającej transport 
wilgoci; z zamkiem błyskawicznym; 
do wyboru: 70 × 80 cm lub 40 × 80 cm (2 szt.) 

4999

5999

2999 NOVITESSE
Poszewki 
z makosatyny 
z bawełny BIO
Komplet
100% bawełna BIO; wymiary: 
40 × 80 cm; do wyboru różne rodzaje

   98.0.115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.115 HOHENSTEIN HTTI  

   98.0.115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.115 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

NOVITESSE
Pościel 
z makosatyny 
z bawełny BIO
Komplet
100% bawełna BIO; wymiary: 
200 × 220 cm i 2 × 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

NOVITESSE
Pościel 
z makosatyny 
z bawełny BIO
Komplet
100% bawełna BIO; z zamkiem 
błyskawicznym; wymiary: 
160 × 200 cm i 2 × 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

119

 M1KN920M8  M1KN920M8

 M1KN920M8

145

34 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 
POLSKI

PRODUKT 
POLSKI

NIE PRÓŻNUJE
 w kuchni

899
ENERGIZER
Baterie alkaliczne
Opak. 4 szt.
(1 szt. = 2,25)
długotrwała moc; wysoka odporność 
na wylewanie; do wyboru: AA lub AAA

2999
Świecznik szklany
Sztuka
najwyższej jakości szklane 
rękodzieło; wysokość: 25 cm; idealny 
na świece lub kwiatowe kompozycje; 
do wyboru dwa rodzaje

2499
Terrarium 
jabłko/gruszka
Sztuka
najwyższej jakości szklane rękodzieło; idealny 
do dekoracji na świece, kwiatowe kompozycje 
lub las w szkle; do wyboru dwa rodzaje

2899
GRILL TIME
Folia do zgrzewarek próżniowych
Zestaw
w zestawie 2 folie (28 × 300 cm) oraz 3 folie (22 × 300 cm); przystosowane do gotowania metodą 
sous-vide oraz do rozmrażania w kuchence mikrofalowej w temperaturze maks. 70°C

GRILL TIME
Zgrzewarka 
do pakowania próżniowego
Sztuka
do hermetycznego konserwowania żywności; 
2 stopnie podciśnienia; zintegrowany obcinak do folii; 
w zestawie: 5 woreczków foliowych i rolka folii

129

HERMETYCZNE 
PAKOWANIE ŻYWNOŚCI

3 W 1: CIĘCIE, PAKOWANIE 
PRÓŻNIOWE, ZGRZEWANIE 

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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INTEX 
Dmuchane jacuzzi SPA
Zestaw

1899

HOME CREATION
Krzesło
Zestaw 2 szt.289

9999
HOME CREATION
Stołek otwierany ze schowkiem
Sztuka

19/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

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

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

OD ŚRODY 12.05

OD SOBOTY 15.05



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

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

