
KATALOG
MAJÓWKA 

Oferta dostępna  
w sklepach stacjonarnych 

od czwartku, 22.04

Czas na zasłużony relaks!  
Wyjątkowe oferty w lidlowych cenach



Propagator grillowania bez dymu
Grille elektryczne to propozycja dla tych, którzy grillują 
rzadziej, dla mniejszej liczby osób i nie lubią dymu.  
Czas podgrzewania przy użyciu grilla elektrycznego jest  
zdecydowanie krótszy. Jeśli więc nie chcesz poświęcać zbyt 
dużo czasu na przygotowanie do grillowania, ten rodzaj 
będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! Wystarczy  
podłączyć go do gniazdka, rozłożyć na nim produkty  
i gotowe. Na grillu elektrycznym przygotujesz potrawy 
szybciej i oszczędniej dzięki łatwiejszemu dozowaniu  
ciepła, a jedzenie nie przypali się tak szybko. Grill  
elektryczny może być używany nawet w pomieszczeniach 
przy złej pogodzie lub zimą.

Jakim typem mistrza grilla jesteś? 

Majówka tuż, tuż. Jesteś przygotowany do sezonu 
grillowego? Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, 
na które powinieneś zwrócić uwagę przy zakupie 
nowego grilla. Jaki grill będzie dla Ciebie  
odpowiedni? Przed zakupem zastanów się, którą 
metodę grillowania preferujesz, jak często  
grillujesz i ile wysiłku chciałbyś włożyć  
w tę czynność. Czy ma być to klasyczny, wykonany  
tradycyjnie grill na węgiel drzewny, czy też nieco 
wygodniejszy grill gazowy lub elektryczny?  
Znajdziesz tu również przepisy na grilla  
i najważniejsze akcesoria ogrodowe, które sprawią, 
że Twoja majówka będzie pyszna i niezapomniana!

Ciesz się czasem    
na świeżym 
powietrzu

Grill elektryczny

Ponad 160  

najlepszych przepisów na grilla  

znajdziesz na:
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https://kuchnialidla.pl/przepisy/grill


Król w ogrodzie
Dla tych, którzy często grillują, odpowiednim wyborem 
będzie grill gazowy. Wyrafinowana technologia,  
przemyślana konstrukcja i wiele praktycznych dodatków 
czynią z grilla gazowego „kuchnię na świeżym powietrzu”. 
Zwróć uwagę na półkę, schowek oraz kółka - dzięki tym 
szczegółom będziesz mógł przystosować go do swoich 
potrzeb i intensywnie korzystać z grilla. Nakład związany  
z konserwacją jest nieco większy (zawory i przewody muszą 
być regularnie sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa),  
ale gaz jest zdecydowanie tanim paliwem.

Jakim typem mistrza grilla jesteś? 
Zapalony zwolennik grilla na węgiel
Charakterystyczny wędzony smak to główny argument 
przemawiający za grillem na węgiel drzewny. Jest kilka 
rzeczy, na które zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę. 
Płyta dolna nie powinna być zbyt cienka, w przeciwnym 
razie grill nie będzie stabilny i przewróci się przy  
najmniejszym podmuchu wiatru. Ponadto węgiel drzewny 
w grillu wykonanym z cienkiej blachy nie osiąga  
temperatury wymaganej do uzyskania optymalnych  
wyników grillowania. Konieczna jest również pokrywa  
i dopływ powietrza od dołu!

Grill gazowy

Grill na węgiel
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Przyjemność  
grillowania 

w lidlowych cenach

łatwy transport dzięki  

kółkom dostosowanym  

do jazdy w ogrodzie

wyjmowana taca  
na popiół 

chromowany ruszt  do grillowania  o Ø ok. 43,5 cm

pokrywa  
z regulowanym 

wyciągiem powietrza

żaroodporne
zdrowe  

i beztłuszczowe 
grillowanie

 

Patelnia żelazna  
∙ przystosowana do  otwartego ognia  
 oraz wszystkich rodzajów pieców
∙ 3 wzory

39,99
1 szt.

OD CZWARTKU, 22.04

 

Elektryczny grill stołowy 
2000 W  
∙ ok. 50 x 8 x 35 cm (szer. x wys. x gł.)
∙ powierzchnia do grillowania:  
 ok. 41 x 24 cm
∙ bezstopniowa regulacja temperatury

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

 

Grill kulisty z pokrywą 
∙ Ø 43,5 cm; 48 x 86 x 62 cm  
 (szer. x wys. x gł.) 
∙ idealny także do pośredniego  
 grillowania

OD CZWARTKU, 22.04

SUPERCENA

119,-
1 szt.
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Pizza na kamieniu z grilla

Czas trwania: 60 min. • Trudność: łatwa • Porcje: 4

Składniki: 1 pęczek cebuli dymki, 100 g suszonych 
pomidorów, 80 g zielonych oliwek, ząbek  
czosnku, 200 g serka naturalnego, sól, pieprz,  
200 g startego sera Gouda, 21 g drożdży,  
1/2 łyżeczki cukru, 300 g mąki pszennej,  
4 łyżki oliwy z oliwek, mąka do podsypywania 

1. Drożdże rozpuść z cukrem w 150 ml letniej wody 
i odstaw pod przykryciem na 10 minut. Z mąki, soli, 
oliwy i rozrobionych drożdży zagnieć ciasto.  
Odstaw je w ciepłe miejsce pod przykryciem do 
wyrośnięcia na ok. 1 godzinę. Zagnieć ponownie 
ciasto z odrobiną mąki, podziel na 4 porcje  
i rozwałkuj na owalne bądź okrągłe pizze.

2. Na ruszcie grilla połóż kamień do piecznia  
pizzy i nagrzewaj go przez około pół godziny pod  
przykryciem. W międzyczasie zacznij  
przygotowywać składniki. Dymkę pokrój w drobne 
krążki. Pomidory i oliwki dokładnie odsącz  
i posiekaj. Czosnek pokrój w bardzo drobne  
kawałki. Całość wymieszaj w misce z serem  
śmietankowym, dopraw solą i pieprzem do smaku. 

3. Ciasto rozłóż na kamieniu do pizzy. 
Po ok. 10 minutach, gdy ciasto podrośnie posmaruj 
wierzch przygotowanym wcześniej sosem,  
a następnie kolejno piecz na rozgrzanym wcześniej 
grillu przez ok. 18 minut, aż będzie chrupiące.

Perfekcyjna pizza za 3,2,1...

Smacznego!

Przyjemność  
grillowania 

w lidlowych cenach
Akcesoria grillowe gwarantują  

pyszne dania na najwyższym poziomie.  

Satysfakcja z gotowania nie musi 

kosztować fortuny. 

maks. 2 kg

uchwyt z blachą 
zabezpieczającą przed wysoką 

temperaturą

 

Grill kulisty z pokrywą 
∙ Ø 43,5 cm; 48 x 86 x 62 cm  
 (szer. x wys. x gł.) 
∙ idealny także do pośredniego  
 grillowania

 

Komin do rozpalania  
grilla
∙ ok. 19 x 30,5 cm (Ø x wys.)
∙ ułatwia rozpalanie  
 i przyspiesza powstawanie żaru

29,99
1 szt.

OD CZWARTKU, 22.04

Ø ok. 38 cm

 ok. 30 x 38 cm 

 

Kamień do pizzy 
∙ pochłania wilgoć dla uzyskania  
 wyjątkowo chrupkich spodów
∙ przystosowany do pieców i grilli  
 opalanych gazem lub węglem
∙ 2 wzory

OD ŚRODY, 28.04

SUPERCENA

34,99
1 szt.

55



Zbuduj mobilną szafkę pomocniczą ze starych  

skrzynek na wino lub owoce. Idealnie  

sprawdzi się przy grillowaniu  

lub przechowywaniu napojów.

Z trzech skrzynek odetnij po trzy górne deski  

po szerszej stronie. Przymocuj skrzynki  

za pomocą zacisku, aby uniknąć obrażeń. 

Zeszlifuj gładko powierzchnie skrzynek.

Zamontuj cztery kółka pod dolną skrzynką.  

Wybierz dwa kółka z hamulcami blokującymi, 

aby stolik stał stabilnie na swoim miejscu. 

Dostaw dwie pozostałe skrzynki - skręć je  

razem za pomocą metalowych wsporników.  

Brak miejsca? To nie problem! 

materiał odporny  

na działanie  
czynników  

atmosferycznych 

1

2

3

4

 

 

Pokrowiec na grilla
∙ ok. 70 x 90 cm (Ø x wys.)

szczotka  

z nierdzewnej  

stali szlachetnej

18 elementów

 

Akcesoria do grillowania
ze stali szlachetnej 
∙ w zestawie m.in.: 8 szpikulców na  
   kolby kukurydzy, 4 szpikulce grillowe  
   ze ściągaczką, widelec do mięsa,
   nóż grillowy, pędzelek do nakładania     
   marynaty, szczypce grillowe

29,99
1 szt.

OD CZWARTKU, 22.04

29,99
1 szt.

OD CZWARTKU, 22.04

 

 

Pokrowiec na grilla
∙ ok. 80 x 112 x 55 cm  
 (szer. x wys. x gł.)

ZRÓB TO SAM!

Gotowe!
OD ŚRODY, 28.04

SUPERCENA

99,-
1 zestaw
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Bezalkoholowy poncz z truskawkami i miętą
Czas trwania: 20 Min • Trudność: łatwa • Porcje: 10
Składniki: 500 g truskawek, 2 kawałki limonki, 25 g świeżej mięty, 2 l bezalkoholowego białego wina , 150 ml syropu z czarnego bzu,  500 ml wody gazowanej

1. Umyj truskawki, limonki i mięte. Owoce pokrój w cienkie      plasterki. Od łodyg oderwij listki mięty.
2. Do miski wlej schłodzone wino i syrop z czarnego bzu. Dodaj      truskawki, limonkę i miętę. Zalej poncz wodą. Dodaj kostki lodu               lub mrożone owoce aby schłodzić napój. Smacznego!

Idealny napój  
na letni relaks



idealne do grillowania ryb, mięsa, 

warzyw lub podpiekania chleba

szczotka  

z nierdzewnej  

stali szlachetnej

 

Pojemniki lub patelnia
do grillowania
• 29 x 25 x 2,7 cm, 2x 22 x 18 x 6 cm  

 lub Ø 28 cm

• 3 wzory

z nierdzewnej  
stali szlachetnej

49,99
1 szt./ 1 zestaw

OD ŚRODY, 28.04

49,99
1 szt..

OD PONIEDZIAŁKU, 26.04

 

 

Szczotka do grilla 
∙ 3 w 1: skrobak, szczotka i gąbka

9,99
1 zestaw

OD CZWARTKU, 22.04

perforowana  
powierzchnia

OD ŚRODY, 28.04

SUPERCENA

29,99
1 szt.

77

Dywan wodoodporny 90 x 150 cm 
∙ odporny na działanie czynników atmosferycznych
• przystosowany do ogrzewania podłogowego 
• 100% polipropylenu
• 2 wzory

można go 
spłukać wężem 

ogrodowym

dwustronny

Bezalkoholowy poncz z truskawkami i miętą
Czas trwania: 20 Min • Trudność: łatwa • Porcje: 10
Składniki: 500 g truskawek, 2 kawałki limonki, 25 g świeżej mięty, 2 l bezalkoholowego białego wina , 150 ml syropu z czarnego bzu,  500 ml wody gazowanej

1. Umyj truskawki, limonki i mięte. Owoce pokrój w cienkie      plasterki. Od łodyg oderwij listki mięty.
2. Do miski wlej schłodzone wino i syrop z czarnego bzu. Dodaj      truskawki, limonkę i miętę. Zalej poncz wodą. Dodaj kostki lodu               lub mrożone owoce aby schłodzić napój. Smacznego!

Idealny napój  
na letni relaks

Wskazówka!

 

Girlanda solarna LED
∙ 6-godz. timer  
 z automatycznym  
 powtarzaniem
∙ dł. całkowita: 17 m
∙ do zastosowania wewnątrz  
 i na zewnątrz

15 materiałowych lampionów



 
 

Grill gazowy 4-palnikowy
∙ ok. 140 x 119 x 59 cm  
 (szer. x wys. x gł.)
∙ grill POWERZONE z 2 odrębnie  
 regulowanymi, wysoko  
 wydajnymi palnikami (2 x 4,5 kW)
∙ grill uniwersalny z 2 odrębnie  
 regulowanymi, wysoko  
 wydajnymi palnikami ze stali  
 nierdzewnej (2 x 3,2 kW)
∙ ruszt do utrzymywania ciepła
∙ maks. moc całkowita: 19,7 kW

pokrywa  
ze stali nierdzewnej  
ze zintegrowanym  

termometrem 

grill na podczerwień  
z silnym palnikiem ceramicznym 

dla wysokich temperatur  
do 800°C (4,3 kW)

zintegrowany otwieracz 
do butelek z pojemnikiem

łatwy transport dzięki kółkom  

dostosowanym do jazdy w ogrodzie

Dzięki tym grillom gazowym Twój taras  

stanie się kulinarną atrakcją lata.

Grilluj  
na pełnym gazie!

OD ŚRODY, 28.04

SUPERCENA

1199,-
1 zestaw
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boczne pole do  
przyrządzania potraw  

z palnikiem ze stali  
nierdzewnej (3,3 kW) 

zintegrowany  
otwieracz do butelek  

z pojemnikiem

pokrywa  
ze stali nierdzewnej  
ze zintegrowanym  

termometrem 

łatwy transport dzięki  

kółkom dostosowanym  
do jazdy w ogrodzie

 

Grill gazowy  
3-palnikowy 
∙ ok. 133 x 116 x 57 cm  
 (szer. x wys. x gł.)
∙ grill POWERZONE z mocnym,  
 wysoko wydajnym palnikiem  
 ze stali nierdzewnej (4,5 kW) 
∙ grill Allround z 2 oddzielnie  
 regulowanymi, wysoko  
 wydajnymi palnikami ze stali  
 nierdzewnej (2 x 3,3 kW)
∙ ruszt do utrzymywania ciepła 

OD ŚRODY, 28.04

SUPERCENA

899,-
1 zestaw

99



 

Leżak aluminiowy z daszkiem 
∙ 193 x 67 x 32 cm (dł. x szer. x wys.)
∙ 3 kolory

OD ŚRODY, 28.04

SUPERCENA

219,-
1 szt.
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Poczuj wiosnę!
Postaw na prostotę i nieskomplikowane wybory. 

Aluminium nie rdzewieje i jest łatwe w pielęgnacji. 

Równie łatwo jest przejść z zacienionego obszaru 

na słoneczną stronę.

wygodne i wytrzymałe  pokrycie tekstylne

indywidualnie regulowany 

daszek przeciwsłoneczny



 

Parasol  
przeciwsłoneczny 
∙ konstrukcja ze stali  
 szlachetnej i aluminium  
∙ noga do przymocowania  
 do płyt betonowych 
 50 x 50 x 5 cm  
 (brak płyt w zestawie)  
∙ wymiary: ok. 300 x 258 cm  
 (Ø x wys.)
∙ 2 kolory

Aluminiowy  
stół składany 
∙ 70 x 70 x 70 cm  
   (szer. x wys. x gł.)
• antypoślizgowe nóżki
• 2 kolory

 

Skrzynia ogrodowa 
∙ wymiary: ok. 117 x 56 x 45 cm (szer. x wys. x gł.)
∙ poj. ok. 270 l

OD ŚRODY, 28.04

SUPERCENA

299,-
1 zestaw

OD CZWARTKU, 22.04

SUPERCENA

119,-
1 szt.

OD ŚRODY, 28.04

SUPERCENA

179,-
1 szt.
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pokrycie z wodoodpornego 

materiału odpornego  

na zabrudzenia

wygodne  

otwieranie  

i zamykanie  

za pomocą  
korby

płynna 
 regulacja  

pochylenia  
parasola

idealna do narzędzi ogrodowych  

lub akcesoriów do nawadniania ogrodu

    

Składany fotel
aluminiowy 
• 58 x 110 x 67 cm 
   (szer. x wys. x gł.)
• 2 kolory

169,-
1 szt.

OD ŚRODY, 28.04



Online.
Więcej.
Zawsze.

lidl-sklep.pl

Jeszcze większy wybór  
artykułów ogrodowych na 

www.lidl-sklep.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

