
CRANE
Bramka 
do piłki 
nożnej 
ze ścianką 
treningową
Zestaw

HIT

179
HIT

499
Basen 
rodzinny 
z akcesoriami
Sztuka

TYLKO TERAZ

1799 TCHIBO
Family
Opak. 1 kg

OD PONIEDZIAŁKU 17.05

XXL
Zakupy

ŁACIATE
Masło ekstra 
osełka
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)

-33%

999
1499

TYLKO TERAZ

1399
MLEKPOL
Ser Salami
Opak. 800 g
(1 kg = 17,49)

TYLKO TERAZ

899
MIĘSNE SPECJAŁY
Schab wieprzowy 
plastry XXL
Opak. 680 g
(1 kg = 13,22)

TYLKO TERAZ

699
WĘDLINIARNIA 
PREMIUM
Kabanosy
Opak. 215 g
(100 g = 3,25)

Raz ALDI, zawsze ALDI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

OD ŚRODY 19.05 OD CZWARTKU 20.05 OD SOBOTY 22.05

str. 27 str. 20 str. 31



BURGER WEGETARIAŃSKI

SKŁADNIKI

• 1 brokuł • 1 puszka białej fasoli 
• 100 g orzechów włoskich • 1 jajko 
• ½ cebuli • ząbek czosnku 
• sól, pieprz • olej rzepakowy

DO PODANIA:
• 4 bułki hamburgerowe • grillowane 
warzywa, np. cukinia • ser brie • keczup 

PRZEPIS

Brokuła ugotuj al dente i ostudź. W tym 
czasie w blenderze rozdrobnij orzechy 
i posiekaj drobno cebulę oraz ząbek 
czosnku. Przestudzonego brokuła zmiksuj 
z odsączoną z zalewy fasolką. Masa nie musi 
być bardzo gładka. Dodaj orzechy, posiekane 
warzywa, jajko i dopraw solą i pieprzem. 
Masę odstaw do lodówki na min. pół godziny, 
a następnie uformuj 4 burgery. Posmaruj je 
olejem i usmaż lub grilluj. 
Podawaj w podgrzanej bułce hamburgerowej 
z ulubionymi dodatkami, np. grillowaną 
cukinią i serem brie. 

DO-50%OWOCE
I WARZYWA

-50%

299
599 Brokuł

Sztuka 

COŚ ZIELONEGO,
     coś pysznego

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 17–22.05



-35%

289
449

ŚWIEŻEJESZ
Jabłka czerwone
Opak. 1,5 kg
(1 kg = 1,93)
klasa I

-38%

799
1299

Winogrona ciemne
Cena za kg
klasa I

-34%

329
499

ŚWIEŻEJESZ
Pieczarki krojone
Opak. 400 g
(1 kg = 8,23)

-33%

299
449

ŚWIEŻEJESZ
Rukola
Opak. 100 g

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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.
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Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

TYLKO TERAZ

799
Mięso mielone 
z indyka XXL 
Opak. 700 g
(1 kg = 11,41)
100% mięsa z indyka; świeże

TYLKO TERAZ

699
ŁUKÓW
Big burger XXL 
Opak. 2 × 190 g
(1 kg = 18,39)
z mięsa wołowego

XXL
Tydzień

XXL
Tydzień

XXL
Tydzień

MIĘSNE SPECJAŁY
Schab wieprzowy 
plastry XXL
Opak. 680 g
(1 kg = 13,22)
w plastrach

TYLKO TERAZ

899

DOBRZE 
WYSMAŻONE ŚWIĘTO!

BUŁKĘ IDEALNĄ DO DANIA 
ZNAJDZIESZ NA STR. 7 

28 maja Światowy � ień Burgera

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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Mięso mielone 
z indyka XXL 
Opak. 700 g
(1 kg = 11,41)
100% mięsa z indyka; świeże

ŁUKÓW
Big burger XXL 
Opak. 2 × 190 g
(1 kg = 18,39)
z mięsa wołowego

DO-25%WĘDLINY

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

TYLKO TERAZ

1990
MORLINY
Szynka 
delikatna
Cena za kg
wieprzowa; w kawałku

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa śląska
Opak. 550 g
(1 kg = 14,53)
wieprzowa, wędzona, parzona

-20%

799
999

WĘDLINIARNIA 
PREMIUM
Pierś pieczona 
z indyka 
Opak. 100 g
parzony, pieczony; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 104 g mięsa z piersi indyka 

-22%

389
499

WĘDLINIARNIA
Kiełbaski 
śląskie z szynki
Opak. 270 g
(1 kg = 22,19)
wieprzowe, parzone; 
95% mięsa wieprzowego 
z szynki

-25%

599
799

TYLKO TERAZ

999

GUT DREI EICHEN
Wieprzowina 
delikatesowa w galarecie
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)
do wyboru: klasyczna, z cebulą; 
zawartość wieprzowiny: 65%

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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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TYLKO TERAZ

1690
MORLINY
Zestaw grillowy 
wieprzowy
Cena za kg
karkówka, boczek, szynka

BBQ
Skrzydełka z kurczaka
Opak. 600 g
(1 kg = 10,65)
w marynacie paprykowej

-20%

639
799

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

1349
Piwo Żywiec* 
Butelka 6 × 0,33 l
(1 l = 6,81)
jasne, pełne
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,6% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

799
Piwo Faxe Lager 
Collection*
Puszka 1 l
piwo typu lager
kraj pochodzenia: Dania
alk. 5% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499
HOCHLAND 
Ser grillowy 
Opak. 120 g
(100 g = 4,16)
medaliony serowe na grilla

NOWA MARKA

GRILLOWY ODLOT i 

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

1001

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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DO-21%PIECZYWO

TYLKO TERAZ

399
SCHULSTAD 
Hot dog 
francuski XXL
Opak. 220 g
(100 g = 1,81)
pszenny; 2 sztuki 
w opakowaniu

TYLKO TERAZ

219
Bagietka 
pszenna XXL
Sztuka 400 g
(1 kg = 5,48)

TYLKO TERAZ

059
Bułka poznańska
Sztuka 95 g
(100 g = 0,62)
pszenna, z dodatkiem mąki żytniej

DAN CAKE
Maxi Burger
Opak. 300 g
(1 kg = 9,97)
4 bułki pszenne z sezamem 4 bułki pszenne z sezamem 
do hamburgerówdo hamburgerów

-21%

299
379

-20%

199
249

Muffin 
czekoladowy
Sztuka 115 g
(100 g = 1,73)
z nadzieniem malinowym, 
udekorowany dropsami czekoladowymi

XXL
Tydzień

XXL
Tydzień

XXL
Tydzień

DO BUŁECZEK 
WŁÓŻ BURGERY 

ZE STR. 4

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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RYBY Z ALDI

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

HOFBURGER
Ser Ementaler
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
typu szwajcarskiego; 
w kawałku

-20%

799
999

-20%

479
599

LYTTOS
Jogurt typu greckiego
Opak. 4 × 150 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: miodowy, jeżynowy, brzoskwiniowy

ALMARE
Sardynki w oleju
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
bez skóry i ości; do wyboru: w oleju słonecznikowym, 
z cytryną lub z chili

-25%

299
399

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

 bez dodatku aromatów

produkt
chłodzony

-28%

499
699

SEKO
Filety śledziowe Filety śledziowe 
smażone
Słoik 800 g
(1 kg = 15,59)
w zalewie octowej, 
z dodatkiem cebulki 
i przypraw; masa netto 
po odsączeniu: 320 g

KNUSPERONE
Kółeczka w polewie 
miodowej
Opak. 250 g
(100 g = 0,76)
wzbogacone w 7 witamin, wapń i żelazo

-20%

189
239

SCHOVIT
Napój kakaowy 
w proszku
Opak. 800 g
(1 kg = 11,86)
doskonałe i z zimnym, 
i z ciepłym mlekiem

-20%

949
1199

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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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

329
HERBAPOL
Dżem 
Słoik 280 g
(1 kg = 11,75)
w 100% z polskiego agrestu

TYLKO TERAZ

699
MAKAR
Morwa biała
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
suszona

Miód
Słoik 400 g
(1 kg = 26,23)
100% naturalny; do wyboru: 
leśny, gryczany, lipowy

-19%

1049
1299

TRADER JOE’S
Śliwki suszone 
Puszka 500 g
(1 kg = 17,98)
kalifornijskie; bez pestek; 
doskonałe do wypieków 
i potraw oraz jako przekąskai potraw oraz jako przekąska

-28%

899
1249

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-26%

369
499

DOBRE PLONY
Fasola 
Piękny Jaś
Opak. 500 g
(1 kg = 7,38)
biała

SWEET VALLEY
Szarlotka 
jabłka prażone
Słoik 860 g
(1 kg = 6,97)
90% jabłek

-20%

599
749

produkt
chłodzony

-23%

229
299

TAKIE PROSTE
Ciasto francuskie
Opak. 275 g
(1 kg = 8,33)

TYLKO TERAZ

269

DR. OETKER
Żelfix 
2:1/3:1
Opak. 40 g
(100 g = 6,73)
do przygotowania 
konfitur

-20%

POLSKIE
JABŁKA

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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TYLKO TERAZ

099
WISŁA
Sękacz kakaowy
Sztuka 32 g
(100 g = 3,09)
rurka waflowa z nadzieniem o smaku 
kakaowym; w czekoladzie 

PERFETTO
Batonik czekoladowy
Opak. 35,5/37 g
(100 g = 3,35/3,22)
do wyboru: z nadzieniem sernikowo-truskawkowym lub z nadzieniem 
mlecznym i kawałkami ciasteczek kakaowych

-20%

119
149

Monster napój 
energetyzujący
Puszka 0,5 l
(1 l = 7,98)
z tauryną, kofeiną, niacyną 
i witaminami; do wyboru: 
Energy lub Ultra White

-20%

399
499

Quinoa Snacks
Opak. 70 g
(100 g = 2,56)
przekąska wielozbożowa; do wyboru: 
z solą morską, z pomidorami, z ziołami

-21%

179
229

RITTER SPORT 
Czekoladki mini 
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
mieszanka czekoladek w różnych smakach

-100ZŁ

999
1099

Oryginalne 
wafle 
holenderskie
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
tradycyjny holenderski 
smakołyk; okrągłe 
wafle przekładane 
karmelowym syropem

-28%

499
699

DO-28%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.
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

599
KRAKUS
Szynka eksportowa
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
wieprzowa; w plastrach

TYLKO TERAZ

799
WĘDLINIARNIA PREMIUM
Schab pieczony XXL
Opak. 220 g
(100 g = 3,63)
wieprzowy; plastry; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 115 g schabu 
wieprzowego

TYLKO TERAZ

799
WĘDLINIARNIA PREMIUM
Parówki z szynki 
XXL
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
wieprzowe

TYLKO TERAZ

1399
Kubełek Party Mix
Cena za kg
uda, podudzia 
i skrzydła z kurczaka 
w marynacie

TYLKO TERAZ

699
WĘDLINIARNIA PREMIUM
Kabanosy
Opak. 215 g
(100 g = 3,25)
suszone; do wyboru: wieprzowe 
lub wieprzowo-drobiowe; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 175 g mięsa

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Zakupy

XXL
NOWA 

MARKA

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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TYLKO TERAZ

1299
DESTRIER
Ser Brie
Opak. 500 g
(1 kg = 25,98)
oryginalny francuski ser 
brie w formie krążka

TYLKO TERAZ

699
Mój Ulubiony twarożek 
kanapkowo-sernikowy XXL
Opak. 450 g
(1 kg = 15,53)
naturalny twaróg o smaku śmietankowym; nie zawiera 
substancji konserwujących, zagęszczających i stabilizatorów

TYLKO TERAZ

699
ZOTT
Śmietana
Opak. 1 kg
zawartość tłuszczu: 18%

SONTNER
Serek 
twarogowytwarogowy
Opak. 500 gOpak. 500 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: truskawka, do wyboru: truskawka, 
pomarańcza, wiśnia, pomarańcza, wiśnia, 
wanilia

-20%

399
499

TYLKO TERAZ

249
ZOTT
Jogobella
Opak. 400 g
(1 kg = 6,23)
do wyboru o smaku: ananasa, owoców 
leśnych, brzoskwini, truskawki, wiśni 
lub pieczonego jabłka

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Zakupy

XXL

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

1399
Ser w solance
Opak. 500 g
(1 kg = 27,98)
miękki ser sałatkowy z mleka 
krowiego, w zalewie solankowej; 
2 krążki w opakowaniu

WONNEMEYER
Sałatka
Opak. 1 kg
do wyboru różne rodzaje

-17%

659
799

TYLKO TERAZ

1299
Antipasti 
Opak. 390 g
(1 kg = 33,31)
zielone papryczki peperoni, drylowane oliwki i suszone pomidory 
z kostkami sera typu śródziemnomorskiego

TYLKO TERAZ

1399
MLEKPOL
Ser Salami
Opak. 800 g
(1 kg = 17,49)
ser żółty dojrzewający

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1299
Łosoś wędzony, 
plastry XXL
Opak. 200 g
(100 g = 6,50)
łosoś norweski wędzony tradycyjnie, w dymie bukowym; delikatnie ręcznie solony 
dla podkreślenia subtelnego smaku i aromatu

BUTTELLA
Tłuszcz roślinny
Opak. 1 kg
czysty tłuszcz roślinny; neutralny 
smak; nie pryska i nie przypala się 
nawet w wysokiej temperaturze; 
nadaje się do frytkownicy 

-20%

639
799

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Zakupy

XXL

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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TYLKO TERAZ

699
LA FINESSE
Zupa warzywna
Puszka 800 g
(1 kg = 8,74)
do wyboru: zupa z kapustą włoską 
i wieprzowiną, zupa z brukwi 
z wieprzowiną, zupa marchewkowa 
z wieprzowiną, zupa jarzynowa 
z klopsikami

TYLKO TERAZ

799
SWEET VALLEY
Morele
Puszka 820 g
(1 kg = 16,65)
połówki owoców; 
w lekkim syropie; masa netto 
po odsączeniu: 480 g

TYLKO TERAZ

999
Pierogi familijne 
z serem
Opak. 1 kg
bez konserwantów

TYLKO TERAZ

1299
SWEET VALLEY
Mandarynki
Słoik 1 kg
(1 kg = 22,40)
cząstki, obrane, bez pestek, lekko słodzone; 
masa netto po odsączeniu: 580 g 

TYLKO TERAZ

1799
LYTTOS
Greckie 
zielone oliwki
Słoik 1,6 kg
(1 kg = 21,16)
oliwki olbrzymie, 
bez pestek; masa netto 
po odsączeniu: 850 g

TYLKO TERAZ

1199
Pizza 
z szynką 
Opak. 770 g
(1 kg = 15,57)
z szynką wieprzową, 
na podpieczonym spodzie; 
2 sztuki w opakowaniu

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

999
KUCHAREK
Przyprawa 
uniwersalna
Opak. 850 g
(1 kg = 11,75)

produkt
chłodzony

Zakupy

XXL

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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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

na warunkach Fairtrade. Więcej na 
www.info.fairtrade.net/program

TYLKO TERAZ

479
BISCOTTO
Ciastka
Opak. 600 g
(1 kg = 7,98)
z kremem kakaowym

TYLKO TERAZ

1499
OLZA
Prince Polo
Opak. 490 g
(1 kg = 30,59)
rodzinne opakowanie – w pudełku 28 sztuk 

TYLKO TERAZ

399
STORCK 
Knoppers
Opak. 3 × 25 g
(100 g = 5,32)
chrupiący wafelek z kremem nugatowym oraz mlecznym lub kremem 
kokosowym oraz mlecznym, z dodatkiem prażonych orzechów laskowych 

TYLKO TERAZ

999
DR GERARD
Kruche ciastka
Opak. 600/650/700/750 g
(1 kg = 16,65/15,37/14,27/13,32)
do wyboru: listki deserowe, listki deserowe zdobione, 
mini rogaliki zdobione, rogaliki pudrowane

MUCCI
Lody 
Sensation 
Mini mix owocowe
Opak. 12 × 50 ml
(1 l = 13,32)
waniliowe z dodatkiem 
naturalnej wanilii Bourbon, 
w polewie sorbetowej z owoców 
leśnych (6 szt.) oraz owoców 
w polewie sorbetowej z owoców 
leśnych (6 szt.) oraz owoców 
w polewie sorbetowej z owoców 

egzotycznych (6 szt.) egzotycznych (6 szt.) 
leśnych (6 szt.) oraz owoców 
egzotycznych (6 szt.) 
leśnych (6 szt.) oraz owoców 

-27%

799
1099

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

1199
Lody Psi Patrol
Opak. 4 × 150 ml
(1 l = 19,98)
smak waniliowy lub 
czekoladowy, w kubeczku 
waflowym; w opakowaniu 
album i naklejki

produkt
głęboko 

mrożony

Zakupy

XXL

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 17–22.05



TYLKO TERAZ

1199
Coca-Cola
Butelka 2 × 2 l
(1 l = 3,00)
napój gazowany 
z dodatkiem kofeiny

TYLKO TERAZ

1999
SANTE GO ON NUTRITION
Masło orzechowe
Słoik 900 g
(1 kg = 22,21)
gładkie, 100% orzeszków arachidowych

TYLKO TERAZ

499
TEEKANNE
Herbata
Opak. 25 szt.
(1 szt. = 0,20)
do wyboru:
• zielona Zen Chai, cytrynowa lub z opuncją figową
• biała o smaku cytryny i mango

TYLKO TERAZ

499
HORTEX
Napój 
owocowy
Butelka 
2 × 1,75 l
(1 l = 1,43)
do wyboru: jabłko-wiśnia 
lub jabłko-malina-limonka 

TYLKO TERAZ

1499
LIPTON 
Yellow Label
Opak. 125 szt.
(1 szt. = 0,12)
herbata czarna

TYLKO TERAZ

1799
TCHIBO
Family
Opak. 1 kg
kawa mielona, o mocnym, 
pełnym smaku, z wyraźnie 
wyczuwalną nutką goryczki

TYLKO TERAZ

599
SANTE
Cukier trzcinowy
Opak. 1 kg
nierafinowany

NA EKSPOZYTORZE

Zakupy

XXL

2PAK
2PAK

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 17–22.05



TYLKO TERAZ

399
BESKIDZKIE
Paluszki/Precelki
Opak. 300 g
(1 kg = 13,30)
z solą

TYLKO TERAZ

599
BESKIDZKIE
Mieszanka 
przekąsek
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
w opakowaniu: paluszki, 
precelki i krakersy z solą

TYLKO TERAZ

899
Piwo Trzy Góry 
Premium Ale*
Butelka 1 l
piwo dolnej fermentacji, 
charakteryzuje się słodowym 
smakiem oraz delikatną goryczką
kraj pochodzenia: Rosja
alk. 4,9% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

1099
SANTE
Orzeszki ziemne
Opak. 1 kg
prażone, solone

TYLKO TERAZ

699
SUN SNACKS
Chrupki XXL
Opak. 450 g
(1 kg = 15,53)
kukurydziane 
z mielonymi 
orzeszkami ziemnymi

TYLKO TERAZ

899
TYMBARK
Sok
Karton 3 × 1 l
(1 l = 3,00)
w zestawie sok 
pomarańczowy, jabłkowy 
i multiwitamina

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

NA EKSPOZYTORZE

Zakupy

XXL

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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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

499
APART NATURAL
Mydło w płynie
Opak. 900 ml
(1 l = 5,54)
opakowanie uzupełniające; łagodna formuła z naturalnymi 
ekstraktami i prebiotykami; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699
PANI WALEWSKA 
Mydło w kostce
Opak. 5 × 65 g
(1 szt. = 1,40)
kremowe mydło do ciała 
o unikalnej formule nawilżającej 
i delikatnie natłuszczającej, 
doskonale pielęgnuje skórę 
podczas mycia

TYLKO TERAZ

1899
LISTERINE
Płyn 
do płukania 
jamy ustnej 
XXL 
Butelka 1 l
redukuje płytkę 
nazębną, odświeża 
oddech; do wyboru 
dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

1499
REXONA
Zestaw 
kosmetyków dla 
kobiet/mężczyzn
Zestaw
w zestawie dezodorant (200 ml) 
oraz żel pod prysznic (400 ml); 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

999
EVELINE
Krem do twarzy Botanic 
Expert
Opak. 100 ml 
na dzień/noc; do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

1799
PREVITAL
Karma dla kota
Opak. 24 × 100 g
(1 kg = 7,50)
w opakowaniu kilka smaków: kurczak, jagnięcina, 
królik, wołowina z indykiem

Zakupy

XXL

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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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

999
BREF
Zawieszka do WC Power Aktiv
Opak. 3 × 50 g
(1 szt. = 3,33)
do wyboru: o zapachu cytrynowym lub leśnym

TYLKO TERAZ

3799
ARIEL
Kapsułki 
do prania
Opak. 41/46 szt.
(1 szt. = 0,93/0,83)
do wyboru: Extra Clean Power 
lub Color

TYLKO TERAZ

3549
FINISH
Tabletki 
do zmywarki 
XXL
Opak. 80 szt.
(1 szt. = 0,44)
All in One; skutecznie 
czyszczą naczynia, 
usuwają trudne 
zabrudzenia, takie jak 
osad z herbaty czy plamy 
tłuszczu

TYLKO TERAZ

2999
AIR WICK
Wkład do automatycznego 
odświeżacza powietrza
Opak. 3 × 250 ml
(1 l = 39,99)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1499
SILAN
Płyn do płukania 
tkanin XXL
Butelka 2,7/2,775 l
(1 l = 5,55/5,40)
do wyboru różne zapachy

TYLKO TERAZ

1599
PERWOLL
Płyn 
do prania XXL
Butelka 2,7 l
(1 l = 5,92)
do wyboru: 
Color lub Blossom; 
wystarcza na 45 prań

Zakupy

XXL

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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produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499
Łosoś, 
filet XXL
Cena za 100 g
atlantycki; świeży

Ciastko 
duńskie 
z maliną
Sztuka 85 g
(100 g = 1,75)
kruche ciastko na bazie 
ciasta półfrancuskiego; 
z delikatnym kremem 
waniliowym 
w połączeniu z malinami

-21%

149
189

ŁACIATE
Masło 
ekstra osełka
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
zawartość tłuszczu: 83%

-33%

999
1499

DO-50%PŁACISZ
MNIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczka wieprzowa
Cena za kg
świeża

-31%

1999
2899

XXL
Tydzień

-50%

349
699

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory daktylowe
Opak. 250 g
(100 g = 1,40)
klasa I

Limonki
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 0,83)

TYLKO TERAZ

499 Cebula żółta
Opak. 5 kg
(1 kg = 1,58)

TYLKO TERAZ

789

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.

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 20–22.05



produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

799
Kiszka 
ziemniaczana
Opak. 580 g
(1 kg = 13,78)
wyrób garmażeryjny 
z polskich 
ziemniaków 
z dodatkiem 
boczku

TYLKO TERAZ

349
DOBRE PLONY
Chleb 
pszenno-żytni XXL
Sztuka 1 kg
krojony

TYLKO TERAZ

749
GREECE
Suszone pomidory/oliwki
Opak. 125/150 g
(100 g = 5,99/4,99)
lekko solone, idealne jako dodatek do sałatek lub włoskich wypieków

TYLKO TERAZ

299
GRZEŚKOWIAK
Surówka 
coleslaw XXL
Opak. 450 g
(1 kg = 6,64)
na bazie białej kapusty 
z sosem chrzanowym

KING’S CROWN
Ogórki 
konserwowe 
delikatesowe
Słoik 670 g
(1 kg = 9,97)
z przyprawami i cebulą; 
masa netto po odsączeniu: 360 g

-20%

359
449

DOBRE PLONY
Skrobia 
ziemniaczana 
Opak. 500 g
(1 kg = 3,38)
klasyczna

-22%

169
219

PROFI
Pasztet firmowy 
Opak. 131 g
(100 g = 1,14)
do wyboru: klasyczny, 
z pieczarkami lub pomidorami

-25%

149
199

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

XXL
Tydzień

XXL
Tydzień

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.



TRADER JOE’S
Mieszanka 
4 rodzajów 
orzechów
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
w składzie orzech laskowy, orzech włoski, 
nerkowiec, blanszowane migdały 

-16%

999
1199

TYLKO TERAZ

899
NESTLÉ
Lody Nesquik 
multipack
Opak. 9 × 43 ml
(1 l = 23,23)
kakaowo-waniliowe

Krówka
Opak. 250 g
(100 g = 1,40)
tradycyjna krówka mleczna; z dodatkiem masła 

-20%

349
439

MUCCI
Lody
Opak. 900 ml
(1 l = 8,32)
do wyboru:
• double choco z sosem czekoladowym i czekoladową posypką, 
• mascarpone-truskawkowe, 
• marakuja truskawka – waniliowe z sosem o smaku brzoskwinia-marakuja 

z płatkami białej czekolady, 
• szwarcwaldzka wiśnia 

-25%

749
999

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

-25%

149
199

BISCOTTO
Słoneczka
Opak. 210 g
(100 g = 0,95)
kruche ciasteczka z nadzieniem o smaku wiśniowym

DAWTONA
Drugie Śniadanie
Opak. 100 g
pasteryzowany mus owocowy 
bez dodatku cukru; do wyboru:
• truskawka, jabłko, banan
• mango, jabłko
• marakuja, brzoskwinia, banan, jabłko
• marchew, mango, jabłko

-20%

199
249

 bez barwników
 bez dodatku aromatów

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.

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 20–22.05



NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

449
LIPTON
Ice Tea 
Butelka 1,5 l
(1 l = 2,99)
napój herbaciany, 
niegazowany; do wyboru 
różne smaki

TYLKO TERAZ

1999
TCHIBO
Exclusive
Opak. 200 g
(100 g = 10,00)
kawa rozpuszczalna

LORENZ
Monster Munch
Opak. 90/100 g
(100 g = 4,43/3,99)
chrupki ziemniaczane; do wyboru: 
Original lub Mr Big 

-20%

399
499

CISOWIANKA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,83)
niegazowana

Piwo Karlsquell*
Puszka 0,5 l
(1 l = 3,18)
piwo jasne
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

-15%

159
189

-26%

125
169

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

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.



GARDENLINE
Sadzonki pomidorów
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 2,50)
zestaw 6 różnych odmian pomidorów; 
wysokość: ok. 15–20 cm

1499

GARDENLINE
Truskawki w doniczce
Sztuka
w doniczce do zawieszania o średnicy 22 cm; 
po 3 sadzonki w każdej doniczce; do wyboru różne rodzaje 

2499

GARDENLINE
Dipladenia
Sztuka
w doniczce o średnicy ok. 18 cm; 
wysokość: ok. 80–90 cm; do wyboru: 
czerwona, różowa lub biała 

4999
GARDENLINE
Rośliny balkonowe wiszące
Sztuka
w doniczce do zawieszania o średnicy 25 cm; 
do wyboru różne rodzaje 

1999

24 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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6999
INTEX
Brodzik nadmuchiwany dla dzieci
Sztuka
do użytku zewnętrznego; z podłączeniem do węża ogrodowego i praktycznym 
korkiem spustowym; z zestawem naprawczym; maksymalne obciążenie: 
do 50 kg; wymiary: 147 × 130 × 86 cm lub 272 × 193 × 104 cm; do wyboru 
różne rodzaje 

5999

PLAYLAND
Gra ogrodowa
Sztuka/Zestaw 
gry zręcznościowe dla całej rodziny; 
rozwijają celność, koordynację ręka-oko i koncentrację; 
dobra i urozmaicona zabawa oraz zdrowa rywalizacja 
gwarantowane; do wyboru różne rodzaje

2999
PLAYLAND
Huśtawka dla dzieci
Sztuka
rozwija koordynację ruchową; 
zapewnia długą i wspaniałą 
zabawę; maksymalne obciążenie: 
do 100 kg; do wyboru różne rodzaje

2999
PLAYLAND
Hula-hoop LED
Sztuka
hula-hoop z efektami świetlnymi (9 migających diod 
LED); bateria w zestawie; do wyboru różne rodzaje

PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

25Informacja 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 19.05



PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Z POLSKIZ POLSKI

699
ASTRA
Modelina 6 kolorów
Opak.
modelina najwyższej jakości; 
niebrudząca; do wyboru 3 rodzaje: 
klasyczna, brokatowa, fluo

1299
LEGO
Książka 
z figurką
Sztuka
książka z zadaniami, 
komiksami oraz minifigurką 
LEGO®; ciekawe zadania, 
łamigłówki i labirynty; 
do wyboru różne rodzaje 

899
ASTRA
Glina samoutwardzalna
Opak.
glina rzeźbiarska niewymagająca 
wypalania; twardnieje w trakcie schnięcia; 
idealna do prac artystycznych, rozwijania 
zdolności manualnych i drobnego 
rzemiosła (np. tworzenia ozdób, 
przywieszek, elementów kolczyków); 
do wyboru jasna lub terakota

2999
SIMBA
Maskotka
Świnka Peppa
Sztuka
pluszowa maskotka z popularnej 
bajki Świnka Peppa; wysokość: 20–26 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1999
LIVING ART
Zestaw kreatywny
Sztuka
rozwija wyobraźnię 
przestrzenną i usprawnia 
koordynację ruchowo-wzrokową; 
do wyboru różne rodzaje 

3999
LEGO
Klocki mix
Zestaw
zestawy dla dużych i małych; z figurką 
w zestawie; do wyboru klocki z serii: LEGO® 
DUPLO®, LEGO® Creator, LEGO® Friends, 
LEGO® Technic, LEGO City oraz 
LEGO® NINJAGO®

Basen 
nadmuchiwany
Sztuka 
do wyboru:
• pojemność 370 l – wymiary: 202 × 151 × 46/60 cm
• pojemność 402 l – wymiary: 202 × 202 × 46/60 cm

7499

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.

OD ŚRODY 19.05



1399
DISNEY
Frozen 
Książeczka Ubieranki
Sztuka
książeczka z zadaniami 
i brokatowymi naklejkami; 
ciekawe zadania; zestaw naklejek pozwala na projektowanie 
strojów na różne okazje; kreatywna zabawa w towarzystwie 
ulubionych bohaterek; do wyboru różne rodzaje

899

DISNEY
Frozen 
Książeczka 
z zadaniami
Sztuka
zabawa i nauka z ulubionymi bohaterami; zadania 
i łamigłówki; do wyboru różne rodzaje

1599
DISNEY
Frozen 
Książeczka z zadaniami
Sztuka
książeczka edukacyjna z kreatywnymi ćwiczeniami i zadaniami, 
które wspierają rozwój dziecka; do wyboru różne rodzaje

799
DISNEY
Frozen 
Kolorowanka
Sztuka
z barwnymi naklejkami; ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej dzieci; do wyboru różne rodzaje

8999
HASBRO
Gra planszowa dla dzieci
Zestaw
gra planszowa dla dzieci od 5. roku życia; figurki 
w postaci pionków; żetony i karty w zestawie; 
do wyboru różne rodzaje

CRANECRANE
Bramka Bramka 
do piłki nożnej do piłki nożnej 
ze ścianką ze ścianką 
treningową
Zestaw
wytrzymała rama metalowa – 
ocynkowana powierzchnia odporna 
na warunki atmosferyczne; 
wytrzymała siatka poliestrowa; 
z możliwością zamontowania 
ścianki treningowej z 5 otworami 
z systemem punktów do ćwiczenia 
celności; wymiary bramki 
po zmontowaniu: 240 × 170 × 85 cm; 
w zestawie śledzie do zamocowania 
podstawy

HIT

179

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.

OD ŚRODY 19.05



PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

5999
WALKX
Sandały 
damskie/męskie trekkingowe
Para
cholewka z wysokiej jakości skóry w połączeniu 
z materiałem tekstylnym; wyściółka z miękkiego 
materiału tekstylnego i wkładka o właściwościach 
amortyzujących, pokryta skórą; podeszwa z materiału 
syntetycznego TPR; do wyboru dwa rodzaje 
Rozmiary damskie: 37–39
Rozmiary męskie: 41–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

7999 ROYAL LIFE
Plecak turystyczny
Sztuka
pojemność: 20 lub 35 l w zależności od modelu; 
obszerna komora główna; kieszenie boczne 
z siatki; wyposażenie dodatkowe: uchwyt na kask 
wspinaczkowy, uchwyty na kijki trekkingowe, 
osłona przeciwdeszczowa schowana w dnie 
plecaka, gwizdek sygnalizacyjny, elementy 
odblaskowe i zintegrowany otwór na słuchawki; 
do wyboru różne rodzaje

1799
WALKX
Buty dziecięce na lato
Para 
cholewka z naturalnej bawełny; przyjemna 
dla stopy wyściółka z naturalnej bawełny 
z miękko wyściełaną wkładką buta; 
wyprofilowana podeszwa TPR; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 23–29
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

7999
ROYAL LIFE
Dziecięca walizka z plecakiem
Zestaw
w zestawie:
• walizka – pojemna komora główna zapinana 

na dwukierunkowy zamek błyskawiczny; z przodu 
kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny; 
drążek teleskopowy o regulowanej wysokości; 
lekko obracające się kółka; u góry rączka; z tyłu 
kieszonka na adres; wymiary: ok. 32 × 48,5 × 23 cm; 
pojemność: ok. 24 l

• plecak – pojemna komora główna z zamkiem 
błyskawicznym; z przodu komora zapinana 
na zamek błyskawiczny; po bokach siateczkowe 
kieszenie; wyściełane plecy; wyściełane 
ramiączka o regulowanej długości; u góry uchwyt 
do przenoszenia; wymiary: ok. 26,5 × 36 × 14 cm; 
pojemność: ok. 10 l

do wyboru różne rodzaje

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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Organic Certi� ed Organic Certi� ed Organic Certi� ed Organic Certi� ed 
by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624

2999
POCOPIANO
Sukienka 
dziewczęca na lato 
z bawełny BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; z falbankami; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 68/92–134/140

2499 POCOPIANO
Piżama/Rampers niemowlęcy 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 98% bawełna BIO, 2% wiskoza lub 
96% bawełna BIO, 4% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999
ACTIVE TOUCH KIDS
Komplet sportowy
dziewczęcy/chłopięcy
Komplet 
88% poliester, 12% elastan lub 90% poliester, 
10% elastan lub 100% poliester; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2499 POCOPIANO
Spodnie dziewczęce letnie 
Para
100% wiskoza (Lenzing Ecovero™); pas z gumką 
i sznurkiem; z bocznymi kieszeniami; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

2PAK

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI    100 06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  100 06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

made with organic made with organic 
cotton certi� ed by cotton certi� ed by 

CU 817648CU 817648

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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Organic Certi� ed by Organic Certi� ed by UP2FASHION
Spodnie damskie dwustronne
Para
98% bawełna, 2% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze 

3999
FOREVER
Animals ABS100 
głośnik z Bluetooth
Sztuka
wymiary: 7,5 × 7,8 × 8,8 cm; 
moc: 3 W; Bluetooth 5.0; 
czas ładowania: 2 godz.; 
złącze mikro USB; do wyboru 
różne rodzaje

POCOPIANO
T-shirt chłopięcy 
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO lub 98% bawełna BIO, 2% wiskoza; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

  13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI  13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI  

5499

  2018OK0632 AITEX  2018OK0632 AITEX  

MOŻNA NOSIĆ 
PO OBU 

STRONACH

3PAK

ADVENTURIDGE
Hamak 
ze stojakiem
Sztuka
doskonały do ogrodu, na działkę, 
balkon i wyjazdy; stabilny stalowy 
stelaż, szybki montaż i demontaż 
bez użycia narzędzi; duży hamak 
(200 × 100 cm) o obciążeniu 
maksymalnym do 100 kg; 
leżanka wykonana z przyjemnej 
w dotyku i wytrzymałej tkaniny 
(40% bawełna, 10% wiskoza, 
50% poliester); w komplecie torba 
do przechowywania i transportu

179

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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2499
PLAYLAND
Wiaderko z podbierakiem
Zestaw
zestaw zawiera stabilny podbierak z aluminiowym regulowanym drążkiem 
o długości 57–84 cm oraz przezroczyste wiaderko z sitkiem i pokrywą z otworami 
wentylacyjnymi; do wyboru różne rodzajeUP2FASHION

Spodnie damskie dwustronne
Para
98% bawełna, 2% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze 

RODZINNE
pluskanie

IDEALNY NA
DZIEŃ 

DZIECKA!

Basen rodzinny 
z akcesoriami
Zestaw
wymiary: 366 × 84 cm; 3-warstwowy 
materiał gwarantujący trwałość 
i wytrzymałość; w zestawie: pompa 
do basenu z filtrem, pokrywa basenu, 
termometr, pływający dozownik 
na chemikalia i filtr powierzchniowy; 
zawór spustowy z podłączeniem 
do węża ogrodowego

1599
OMBRA SUN
Spray do opalania 
SPF 30/50
Opak. 200 ml
(100 ml = 8,00)
transparentny; szybko się wchłania, 
nie pozostawia tłustej warstwy 
na skórze; wodoodporny; do wyboru 
dwa rodzaje

1999
WALKX
Buty do wody damskie/męskie
Para
wykonane z wytrzymałych materiałów, tekstylna cholewka, podeszwa z TPR; 
z praktycznym systemem szybkiego sznurowania; idealne do uprawiania 
sportów wodnych, na basen i plażę; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

HIT

499
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.

OD SOBOTY 22.05



1999
UP2FASHION
Szorty damskie 
plażowe z bawełną BIO
Para
60% bawełna BIO, 40% poliester; z gumką 
i sznurkiem w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

MOŻNA NOSIĆ 
JAKO SPÓDNICĘ

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

2499 UP2FASHION
Sukienka damska 
plażowa z bawełną BIO
Sztuka
50% bawełna BIO, 50% wiskoza; 
kilka możliwości noszenia ramiączek; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

Organically Grown 
Cotton Certifi ed by CU 

817648

2499
UP2FASHION
T-shirt 
damski plażowy 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
60% bawełna BIO, 40% poliester; 
do wyboru różne zestawy 
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  17.HBD.12609 HOHENSTEIN HTTI  17.HBD.12609 HOHENSTEIN HTTI  

Made with a minimum of 
60% Organically Grown 

Cotton certifi ed by 
CU1000197

2PAK

1.

Made with a minimum of 
60% Organically Grown 

Cotton certifi ed by 
CU817648

1.

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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PODARUJ 
SOBIE
trochę 
słońca



2999
UP2FASHION
Tunika damska na lato
Sztuka
100% poliester; o luźnym kroju; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2999
QUEENTEX
Strój kąpielowy damski
Sztuka
80% poliamid, 20% elastan (Lycra® Xtra Life™); 
podszewka: 100% poliester; z wyciąganymi 
wkładkami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46

  57537 OeTI   20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI   20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
T-shirt 
damski plażowy 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
60% bawełna BIO, 40% poliester; 
do wyboru różne zestawy 
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2.

2.

3.

3.

1999
ACTIVE TOUCH
Kąpielówki męskie
Para
80% poliamid, 20% elastan; 
podszewka: 100% poliester; 
o wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  57537 OeTI ELASTYCZNE 999 Okulary przeciwsłoneczne
Para 
zapewniają 100% ochrony przed promieniami UV; 
do wyboru modele damskie i męskie

SZYBKOSCHNĄCE

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.

OD SOBOTY 22.05



9999
BRESSER
Walkie-talkie
Zestaw
zasięg do 6 km; moc nadawcza: 0,5 W; 10 różnych melodii 
połączeń; 8 kanałów wąskopasmowych; wbudowana lampka 
i gniazdo mikrofonu oraz głośnik

3499
BBQ
Kamień do pieczenia pizzy
Sztuka
do pieczenia w piekarniku lub na grillu; do wyboru:
• kamień prostokątny o wymiarach (dł. × szer.) 38 × 30 cm
• kamień okrągły o średnicy ok. 38 cm

QUIGG
Akumulatorowy 
odkurzacz 2 w 1
Sztuka
z wyjmowanym małym odkurzaczem 
ręcznym; dwa stopnie prędkości; szczotka 
z frontowym oświetleniem LED; składany 
uchwyt ułatwia dotarcie do trudno 
dostępnych miejsc oraz przechowywanie; 
stacja ładowania pełni rolę stojaka

BATERIE 
(8 × AAA) 

W ZESTAWIE 

AKCESORIA 
W ZESTAWIE: 

SZCZOTKA 
DO TAPICERKI, 

KOŃCÓWKA 
SZCZELINOWA

CZAS 
ŁADOWANIA: 
OK. 5 GODZ.

CZAS PRACY: 
DO 40 MIN

229

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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1199
PANASONIC
Baterie do aparatów słuchowych
Opak.
do wyboru:
• baterie PR 13 do aparatów zausznych
• baterie PR 312 do aparatów w wewnątrzusznych oraz zausznych

BBQ
Kamień do pieczenia pizzy
Sztuka
do pieczenia w piekarniku lub na grillu; do wyboru:
• kamień prostokątny o wymiarach (dł. × szer.) 38 × 30 cm
• kamień okrągły o średnicy ok. 38 cm

3699
Zazdrostki kuchenne
Komplet
100% poliester; wymiary: 
300 × 70 cm (1 szt.) 
i 120 × 50 cm (2 szt.); 
do wyboru różne rodzaje

  IW 00201Z POLSKI

7499
MAXCOM
Telefon dla seniora
Sztuka
model MM426; prosty, poręczny telefon z funkcją SOS; 
powiększona czcionka; z ładowarką biurkową; 
na 2 karty SIM; z latarką, kalkulatorem, radiem FM

ROZMOWA
międzypokoleniowa

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.

OD SOBOTY 22.05



20/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

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

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

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



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

