
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05

DO-27%

MIĘSA

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

-27% 

649
899

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

-20% 

1179
1479

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

TYLKO TERAZ

2999
Zestaw  
drobiowy  
premium na grilla
Cena za kg

TYLKO TERAZ

999

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

JUŻ OD CZWARTKU

Węgierskie 
smaki

GRILLA!
PASUJE DO



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.
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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.
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-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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.05



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.
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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.
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



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
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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 
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JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 13–15.05



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



