
ŚWIĘTUJ Z NAMI FINAŁ!

-33%
WYBRANE
PRODUKTY DO

KRAKUS
Gęś 
faszerowana 
wolno gotowana 
Cena za kg

HOME CREATION
Ręczniki z bordiurą
Sztuka/Opak. 2 szt.

HITCENOWY

2900*

QUIGG
Ciśnieniomierz naramienny
Zestaw

HITCENOWY

8500*

HITCENOWY

1799*

Strona 31 Strona 32

OD PONIEDZIAŁKU 26.10 OD ŚRODY 28.10 OD SOBOTY 31.10

NAKRYTE DO STOŁU STR. 8–14 

OFERTA OD 26.10

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI

Strona 5



produkt
chłodzony

Jabłka Gala/
Jonagored/Jonagold/
Rubin/Szampion
Cena za kg
klasa I

219*
-51%

449

Jabłka Gala/

POLSKIE
JABŁKA

Kiwi
Sztuka
klasa I099*

-44%

179

Borówki 
amerykańskie
Opak. 125 g
(100 g = 3,99)

499*
-37%

799

Cytryny
Cena za kg
klasa I

499*
-44%

899

-51%
OWOCE I WARZYWA DO

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

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



Papryka 
czerwona
Cena za kg
klasa I

499*
-50%

999Brokuł
Sztuka

299*
-40%

499

Boczniaki
Opak. 250 g
(100 g = 1,52)

379*
-24%

499

KOLETY Z BOCZNIAKÓW RAZ, DWA, TRZY!

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

• 250 g boczniaków 
• 1 jajko 
• bułka tarta
• sól i pieprz 

Boczniaki umyj zimną wodą i osusz ręcznikiem papierowym. Posól, popieprz i posyp ulubionymi 
przyprawami. W miseczce rozmieszaj jajko. Przyprawione grzyby wymaczaj w jajku, obtocz 
w bułce i smaż na patelni – tak jak kotlety schabowe. 
Smacznego!

Włoszczyzna, 
tacka
Opak. 650 g
(1 kg = 4,60)

299*
-50%

599

NAKRYTE
do stołu

produkt
chłodzony

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

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



-23%
MIĘSO DO

TYLKO TERAZ

1299*

SŁAWA
Filet/Udo 
z indyka
wolno 
gotowane 
Opak. 500 g
(1 kg = 25,98)
do wyboru: filet w sosie 
grzybowym lub udo 
w sosie pieczeniowym

TYLKO TERAZ

899*

MORLINY
Żołądki z gęsi
Opak. 420 g 
(1 kg = 21,40)
wolno gotowane; 
w sosie chrzanowym 

TYLKO TERAZ

1699* Golonka 
wieprzowa
Cena za kg
gotowana, z kapustą 

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso 
mielone 
wołowe
Opak. 400 g
(1 kg = 15,75) 
mięso wołowe: 100%

630*
-21%

799

MIĘSNE SPECJAŁY
Karkówka 
wieprzowa
Opak. 560 g
(1 kg = 17,86)
bez kości; w plastrach

1000*
-23%

1299

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

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzonyOkazje TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



MIĘSNE SPECJAŁY
Kotlety 
minutowe 
ze schabu 
Opak. 200 g
(100 g = 2,00) 
wieprzowe; tenderyzowane 

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

TYLKO TERAZ

399*

KRAKUS
Gęś faszerowana 
wolno gotowana 
Cena za kg
faszerowana kaszami gryczaną 
paloną i jęczmienną oraz podrobami 
z przyprawami

HITCENOWY

1799*

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

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



TYLKO TERAZ

449*

Polędwica 
z warzywami
Opak. 300 g
(1 kg = 14,97) 
z indyka

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Smalec 
ze skwarkami
Opak. 125 g
(100 g = 2,79)
do wyboru: jabłkowy, ziołowy, 
gęsi lub wieprzowy z boczkiem

TYLKO TERAZ

349*

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Polędwica sopocka
Opak. 100 g
w plastrach; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 105 g schabu wieprzowego

290*
-32%

429

Kurczak gotowany 
z kurnej półki
Opak. 100 g
parzony; w plastrach; 
90% fileta z kurczaka

250*
-26%

339

Kiełbasa śląska 
drobiowa
Opak. 500 g
(1 kg = 11,80)
mięso z kurczaka: 85%

590*
-26%

799

NOWA 
MARKA WŁASNA 

ALDIALDI

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

PŁACISZ 
MNIEJ DO32% Okazje TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



-26%
PIECZYWO DOPIECZYWO DO

Chleb żytni
Sztuka 450 g
(1 kg = 4,22)
tylko trzy składniki; 
na zakwasie żytnim 

Nasze pieczywo wypiekamy na miejscu, 
aby o każdej porze dnia nasi klienci mogli 
cieszyć się chrupiącymi i świeżymi bułkami 
oraz chlebami. Bardzo dbamy o skład 
pieczywa i dążymy do tego, aby było pyszne, 
najlepszej jakości bez zbędnych dodatków.

NIE CZEKAJ – CHRUPNIJ COŚ PYSZNEGO!

TYLKO TERAZ

199*

Bułka 
orkiszowa
Sztuka 80 g
(100 g = 1,19)
z dodatkiem siemienia 
lnianego, dyni oraz 
słonecznika 

095*
-26%

129

190*
-20%

239

Ciastko 
z czekoladą 
i maliną 
Sztuka 70 g
(100 g = 2,84) 
ciastko z nadzieniem czekoladowo-malinowym

Ciastko z jabłkiem
Sztuka 110 g
(100 g = 1,55)
z rodzynkami i cynamonem; 
zawartość jabłek: 28%

170*
-25%

229

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

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



D’ANTELLI
Makaron gniazda
Opak. 250 g
(100 g = 0,60)
z pszenicy durum

150*
-24%

199

PUDLISZKI
Sos do makaronu/
ryżu
Słoik 500 g
(1 kg = 7,60)
do wyboru: boloński, oryginalny, 
słodko-kwaśny, z pieczarkami

380*
-23%

499

CASA MORANDO
Oryginalne 
włoskie pesto
Opak. 190 g
(100 g = 1,82)
oryginalna włoska receptura; doskonały dodatek 
do makaronów oraz innych włoskich potraw; do wyboru: 
Pesto Rosso, Pesto Verde lub Pesto Calabrese 

345*
-23%

449

BIO NATURO
BIO Passata 
pomidorowa
Butelka 690 g
(1 kg = 7,23)
z ekologicznych włoskich pomidorów

TYLKO TERAZ

499*

D’ANTELLI
Makaron 
kolorowe kokardki
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
z pszenicy durum; do wyboru: 
2-, 3- lub 6-kolorowy

TYLKO TERAZ

599*

NAKRYTE
do stołu

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

Ale AKCJA!
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



TYLKO TERAZ

249*

Groszek 
ptysiowy 
Opak. 200 g
(100 g = 1,25)
do zup i sałatek

SZUBRYT
Zupa 
Kuchnia polska
Słoik 480 g
(1 kg = 11,44) 
do wyboru: zupa pomidorowa, 
zupa ogórkowa z mięsem 
drobiowym, krupnik 
po staropolsku z wołowiną

TYLKO TERAZ

549*

TAKIE PROSTE
Panierowane 
polędwiczki 
z kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 18,63)
polędwiczki z kurczaka 
w panierce; łatwe i szybkie 
w przygotowaniu 

745*
-25%

999

PROFI
Zupa z mięsem
Opak. 450 g
(1 kg = 11,09) 
do wyboru: zupa pomidorowa, 
zupa ogórkowa z mięsem 
drobiowym lub krupnik 
po staropolsku z wołowiną 

TYLKO TERAZ

499*

SZUBRYT
Zraziki w sosie
Słoik 480 g
(1 kg = 14,56)
do wyboru w sosie: koperkowym, 
pomidorowym, pieczarkowym

TYLKO TERAZ

699*

HOLSTENSEGEN
Ziemniaki 
pieczone/
smażone
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)
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

399*

 bez substancji konserwujących

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

produkt
chłodzony

NOWA MARKA 
WŁASNA ALDI

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

PŁACISZ 
MNIEJ DO25% Ale AKCJA!

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



produkt
głęboko 

mrożony

DELIKATO
Sałatka warzywna
Opak. 270 g
(1 kg = 7,96) 
do wyboru: sałatka jarzynowa z jajkiem lub sałatka warzywna

215*
-30%

310

produkt
chłodzony

KAMIS
Przyprawy XXL
Opak. 50/55/70 g
(100 g = 4,58/4,16/3,27) 
do wyboru: czosnek granulowany, 
kurkuma, papryka słodka mielona, 
pieprze: ognisty i ziołowy

TYLKO TERAZ

229*

KAMIS
Przyprawy
Opak. 15/20/25 g
(100 g = 8,60/6,45/5,16) 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

129*

KING’S CROWN 
Kapusta
biała/czerwona
Puszka 550 g
(1 kg = 9,52)
gotowa do spożycia, wystarczy podgrzać; 
delikatnie doprawiona, z dodatkiem wina; 
masa netto po odsączeniu: 520 g

TYLKO TERAZ

495*

TYLKO TERAZ

329*

DAWTONA
Marchewka z groszkiem
Słoik 510 g
(1 kg = 9,97)
marchewka krojona w kostkę, 
idealna do przygotowania sałatek; 
masa netto po odsączeniu: 330 g

TYLKO TERAZ

549*

PROVITUS
Ogórki konserwowe 
kozackie
Słoik 640 g
(1 kg = 18,30)
w zalewie musztardowej; 
masa netto po odsączeniu: 300 g

550*
-21%

699

ALL SEASONS
Warzywa na patelnię
Opak. 750 g
(1 kg = 7,33)
do wyboru: mieszanka azjatycka, włoska lub kalifornijska

NAKRYTE
do stołu

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

PŁACISZ 
MNIEJ DO30% Ale AKCJA!

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10

NA EKSPOZYTORZE



Program Fairtrade Sourced Ingredient 
znacznie ułatwia drobnym producentom 
kakao dostęp do rynku. Dzięki temu 
mogą oni rozwijać się i poprawiać 
jakość życia swoich rodzin 
i lokalnych społeczności. Więcej na 
www.info.fairtrade.net/program

ETI
Czekolada 
Dare
Opak. 70 g
(100 g = 4,99)
czekolada ciemna; masa kakaowa: min. 54%; 
do wyboru: z pomarańczą i migdałami lub z pistacjami

TYLKO TERAZ

349*

PROVITUS
Ogórki konserwowe 
kozackie
Słoik 640 g
(1 kg = 18,30)
w zalewie musztardowej; 
masa netto po odsączeniu: 300 g

BEL ROYAL
Czekoladki 
nadziewane nugatem
Opak. 150 g
(100 g = 5,33)
do wyboru: deserowe z marcepanem, 
mleczne orzechowe, mleczne 
z marcepanem, mleczne z migdałami

TYLKO TERAZ

799*

TYLKO TERAZ

599*

ETI 
Batoniki mini 
Wanted 
Opak. 140 g
(100 g = 4,28)
batoniki mini z karmelem 
i orzeszkami arachidowymi; 
do wyboru: w czekoladzie 
mlecznej lub ciemnej

TYLKO TERAZ

799*

CHÂTEAU
Marcepan 
Lubecki
Opak. 100/125 g
(100 g = 7,99/6,39)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699*

Ziołowe cukierki 
szwajcarskie
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
oryginalne szwajcarskie ziołowe 
cukierki o właściwościach łagodzących; 
do wyboru różne rodzaje

SCHOLETTA
Kulki czekoladowe
Opak. 189 g
(100 g = 5,29)
z nadzieniem o smaku miętowym

TYLKO TERAZ

999*

WAWEL
Cukierki czekoladowe
Cena za 100 g
do wyboru: Michałki, Trufle i Mieszanka Krakowska

175*
-23%

229

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

Ale AKCJA!
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10

NA EKSPOZYTORZE



ŁACIATE 
Masło ekstra osełka 
Opak. 500 g
(1 kg = 19,80) 
zawartość tłuszczu: 83%

990*
-33%

1499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Jaja z wolnego wybiegu
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,45)
klasa wagowa M

TYLKO TERAZ

899*

ZOTT
Śmietanka
Opak. 200 g
(100 g = 1,35)
zawartość tłuszczu: 30%

TYLKO TERAZ

269*

MILSANI
Twaróg sernikowy
Opak. 1 kg
doskonały do ciast, naleśników, pierogów 
i sernika; nie wymaga mielenia

495*
-33%

749

GUT BIO 
BIO Olej kokosowy 
Słoik 920 g
(1 kg = 21,73)
tłoczony na zimno 

TYLKO TERAZ

1999*

DIAMANT
Cukier puder
Opak. 250 g
(100 g = 1,00)
w tubie

TYLKO TERAZ

249*

NAKRYTE
do stołu

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

PŁACISZ 
MNIEJ DO33% 33% 33Ale AKCJA!

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



TYLKO TERAZ

1499*

SWEET VALLEY
Mandarynki
Puszka 312 g
(100 g = 1,71)
lekko słodzone całe kawałki 
mandarynek; masa netto 
po odsączeniu: 175 g

300*
-24%

399

GUT BIO
BIO Egzotyczne 
owoce suszone
Opak. 100/200/300 g
(100 g = 8,99/4,50/1 kg = 29,97)
do wyboru: banan, kokos, mango, żurawina

GUT BIO
BIO Bakalie mielone
Opak. 200 g
(100 g = 7,50)
do wyboru: orzechy laskowe tarte, migdały 
tarte, orzechy włoskie tarte lub mak mielony

OSKROBA
Babka
Opak. 400 g
(1 kg = 11,25)
do wyboru: o smaku waniliowym, 
cytrynowym lub marmurkowa

100% POLSKICH 
JABŁEK

GUT BIO
BIO Krem 
z migdałów
Słoik 180 g
(100 g = 11,11)
na bazie mielonych migdałów; 
do wyboru: jasny lub ciemny

TYLKO TERAZ

1999*

STOVIT
Jabłka prażone 
z nutą orzecha 
laskowego
Słoik 720 g
(1 kg = 8,32)
idealne do wypieków, 
naleśników czy gofrów

TYLKO TERAZ

599*

TYLKO TERAZ

899*

Ciasto z truskawkami
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
klasyczne ciasto jogurtowe z nadzieniem truskawkowym

TYLKO TERAZ

799*

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

Ale AKCJA!
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10

450*
-20%

569



GUT BIO
BIO Sok owocowo-
-warzywny
Butelka 0,75 l
(1 l = 9,32)
składniki pochodzą z kontrolowanych upraw 
ekologicznych; do wyboru: owocowo-
-marchwiowy lub owocowo-warzywny

TYLKO TERAZ

699*

JACOBS
Velvet 
Słoik 200 g
(100 g = 8,35)
kawa rozpuszczalna 
z delikatną pianką

TYLKO TERAZ

1669*

LORENZ
Nic Nac’s
Opak. 125 g
(100 g = 3,59)
smażone orzeszki ziemne 
w chrupiącej skorupce

TYLKO TERAZ

449*

PRINGLES
Chipsy
Opak. 165 g
(100 g = 3,63)
do wyboru: emmental, 
grzybowe, pieprz i sól

TYLKO TERAZ

599*

HELLENA 
Oranżada czerwona
Butelka 1,25 l
(1 l = 1,52)
napój gazowany 

190*
-23%

249

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

125*
-26%

169

NAKRYTE
do stołu

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

PŁACISZ 
MNIEJ DO26% Ale AKCJA!

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10

NA EKSPOZYTORZE



ŚWIĘTUJ
Z NAMI
FINAŁ!

-33%
NA WYBRANE PRODUKTY

DO

FINAŁ WIELKIEGO TESTU PRODUKTÓW ALDI
Drodzy Klienci! Dzięki Wam świętujemy finał! Przez cały miesiąc 
wybrane produkty, które były testowane przez Klientów, możecie 

kupić w promocyjnych cenach i kiedy tylko zechcecie wracać po nie 
do ALDI. Bo: Raz ALDI, zawsze ALDI!

zawszeALDI.plzawszeALDI.plzawszeALDI.plzawszeALDI.plzawszeALDI.plzawszeALDI.plzawszeALDI.pl
15*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10



zawszeALDI.pl

zawszeALDI.pl

JESTEM ZAPARZONA
NA TEN FINAŁ!

DOBRZE NAMIESZAM
NA PARKIECIE!NA PARKIECIE!NA PARKIECIE!NA PARKIECIE!

SCHOVIT 
Napój kakaowy 
w proszku
Opak. 800 g 
(1 kg = 11,25) 
wyśmienicie smakuje zarówno 
z zimnym, jak i ciepłym mlekiem

900*
-24%

1199

MARKUS 
Kawa Mild
Opak. 500 g
(1 kg = 19,00)
palona, mielona; 
100% ziaren kawy Arabica

950*
-26%

1299

ŚWIĘTUJ
Z NAMI FINAŁ!

Pyszne, po prostu czekoladowa pychaaa. 
Wszystkie dzieciaki są zachwycone. 
Opakowania poszły w mig, a i dorośli wrócili 
do czasów dzieciństwa i na kolację popijają.

Emilia, 39 lat
z Łodzi

Kakao SCHOVIT jest dla mnie smacznym 
dodatkiem do shake’ów treningowych. Często 
przed oraz po treningu spożywam odżywki 
białkowe. Zacząłem dodawać do nich kakao 
i eksperymentować różne konfi guracje. 
Banan, jogurt i kakao to jedna z najlepszych.

Adam, 32 lata
z Chorzowa

Kakao Schovit ma zdecydowanie 1 ważną 
zaletę i 1 ważną wadę. Zaletą jest to, że 
bardzo dobrze się rozpuszcza, a wadą jest to, 
że smakuje tak dobrze, że szybko się kończy. 
Dzieciaczki w mojej rodzinie go uwielbiają.

Marta, 32 lata
z Gaja

Głęboki smak bez zbytniej goryczy.
Świetnie pobudza, szczególnie rano!

Andrzej, 36 lat 
z Rudy Śląskiej

Kawa aromatyczna, o pięknym, rozchodzącym 
się po całym mieszkaniu zapachu, w smaku 
podobna do kaw znanych marek. Bardzo 
dobra.

Małgorzata, 54 lata 
z Łodzi

Kawa z bogatym aromatem. Idealnie nadaje 
się też do ekspresu przelewowego.

Anna, 31 lat 
z Osielska

16 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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ŚWIĘTUJCIE Z NAMI 
Z WYPIEKAMI!Z WYPIEKAMI!Z WYPIEKAMI!Z WYPIEKAMI!

Ugotowałam do rosołu – pasują dobrze, 
są miękkie, nie rozgotowują się, mają 
delikatny smak. Bardzo dobrze smakują 
w zupie pomidorowej i pieczarkowej.

Eugenia, 63 lata 
z Piekar Śląskich

Przeniosły mnie w lata dzieciństwa, kiedy 
mama robiła takie.

Martyna, 27 lat 
z Łodzi

Smak domowych klusek – jak u babci. 
Makaron z bardzo dobrym składem, 
który idealnie podkreśla smak potraw.

Łukasz, 31 lat 
z Torunia

GOLDÄHREN 
Bułeczki/Bagietki 
do wypieku
Opak. 300 g
(1 kg = 6,17)
do samodzielnego wypieku; czas 
przygotowania: 8–10 minut; do wyboru: 
bułeczki (6 szt.) lub bagietki (4 szt.) 

185*
-33%

279

Kluski 
4-jajeczne
Opak. 500 g
(1 kg = 5,80)
oryginalne niemieckie Eierspaetzle; 
produkowane ze świeżych jaj 
kurzych z chowu ściółkowego; 
z mąki z pszenicy durum 

290*
-27%

399

DODAMY 
OTUCHY

I ROZKRĘCIMY 
IMPREZĘ!

-33%
WYBRANE
PRODUKTY DO

Przygotowuje się je szybko i łatwo. Pięknie 
pachnie i jest świeże. Nie zawiera chemii 
i jest bardzo smaczne.

Dominika, 33 lata 
z Krakowa

Szybkie w przygotowaniu – zanim zrobi się 
herbatę itp., to bułeczki już gotowe.

Krystyna, 65 lat 
z Opola

Idealna opcja na dni, gdy sklepy 
są zamknięte, a rano zjadłoby się świeże, 
ciepłe pieczywo.

Przemysław, 32 lata 
ze Świdnicy

17*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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ŚWIĘTUJ
Z NAMI FINAŁ!

MÓJ MUS 
TO TANIEC 

W DUECIE!W DUECIE!

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

SNACK TIME 
Jogurt 
z musli i owocami 
Opak. 285 g 
(1 kg = 14,74)
z łyżeczką; do wyboru: z wiśniami i chrupiącym musli 
z czekoladą, czerwone owoce w kisielu, z truskawkami 
i chrupiącym musli z kokosem, z owocami i chrupiącym musli z kokosem

420*
-23%

549

Serek twarogowy 
Opak. 200 g 
(100 g = 1,50)
o puszystej konsystencji; do wyboru: 
o smaku śmietankowym lub ziołowym

300*
-24%

399 Puszysty, śmietankowy. Doskonały na świeże 
bułeczki, z kakao, na śniadanie.

Dorota, lat 48
z Bydgoszczy

Paweł, lat 40
 z Głogowa

Dzięki naturalnym składnikom serek smakuje 
jak poezja na kanapce. Doskonale sprawdza 
się jako dodatek do słodkich naleśników.

Anna, lat 24
z Zabrza

Ma bardzo krótki i dobry skład. Ja osobiście 
serek jem łyżeczką na drugi posiłek, 
z dodatkiem np. pomidora.

ŚWIĘTOWANIE 
PRZYCHODZI MI 
TAK GŁADKO…

Spróbuj również 
innych smaków:

Spróbuj również 
innego smaku:

Smakował świeżo. Miał duże kawałki 
owoców. Wielkim plusem jest dołączana 
łyżeczka, dzięki której można zabrać jogurt 
jako przekąskę dokąd się chce.

Mateusz, 25 lat
z Włocławka

Martyna, 29 lat
z Poznania

Jest to idealny produkt do zabrania 
ze sobą do pracy na pierwsze śniadanie 
lub drugie. Idealne połączenie – nie za 
słodko, nie za kwaśno, w sam raz. :) 

Katarzyna, 43 lata
z Warszawy

Porcja dość duża. Idealnie kremowy jogurt 
połączony z musem, owocami wiśni i musli. 
Chętnie jadłabym ten produkt na każdy 
posiłek w ciągu dnia.

Puszysty, śmietankowy. Doskonały na świeże 
bułeczki, z kakao, na śniadanie.

Dzięki naturalnym składnikom serek smakuje 
jak poezja na kanapce. Doskonale sprawdza jak poezja na kanapce. Doskonale sprawdza 
się jako dodatek do słodkich naleśników.

serek jem łyżeczką na drugi posiłek, 
z dodatkiem np. pomidora.TAK GŁADKO…

Spróbuj również Spróbuj również 
innego smaku:

18 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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PURE FRUIT 
Sok wieloowocowy 
bezpośrednio wyciskany 
Karton 1 l 
100%; nie z koncentratu; do wyboru:
• egzotyczny (ananas, pomarańcza, mango)
• tropikalny (ananas, pomarańcza, marakuja, mango, banan)

450*
-24%

599

TRADER JOE’S 
Orzeszki ziemne 
Opak. 500 g 
(1 kg = 11,00)
do wyboru: solone (smażone) lub bez soli 
(prażone bez użycia tłuszczu) 

550*
-24%

728

Spróbuj również 
innych smaków:

Spróbuj również 
innych smaków:

Bardzo dobre orzeszki, idealnie chrupiące, 
dobrze wypieczone. Dodatkowo są w dwóch 
wersjach: solonej i bez soli. Zdrowsza 
alternatywa dla chipsów.

Dominik, 33 lata
z Wrocławia

Orzeszki bez soli świetnie nadają się 
na zdrową przekąskę do fi lmu. Sprawdziły się 
do zrobienia masła orzechowego, które lubi 
moja córka. 

Sylwia, 34 lata 
z Krakowa

Nie za twarde, dobrze prażone, idealne jako 
przekąska, ale też idealne do domowego 
musli z jogurtem.

Jarosław, 50 lat 
z Nowogrodu Bobrzańskiego

W TOWARZYSTWIE 
OWOCUJE DOBRA 

ENERGIA!

OŻEŻ, WŁAŚNIE 
TAK TRZEBA 
ŚWIĘTOWAĆ!

-33%
WYBRANE
PRODUKTY DO

Bardzo miłe zaskoczenie i odmiana 
po syntetycznych sokach konkurencji. 
Intensywny smak, czuć tropikalne owoce.

Dobry, wyrazisty smak. Piję zawsze rano 
do śniadania. Oczywiście te z paczki testowej 
już dawno skonsumowane, ale zacząłem je 
kupować. Dobra cena do jakości.

Tomasz, 55 lat 
z Częstochowy

Justyna, 32 lata 
z Krakowa

Anna, 29 lat 
z Zielonki

Aromatyczny, bez dodatku cukru, 
konserwantów, wzmacniaczy smaku. 
Zamknięte w kartonie to, co natura 
najlepszego dała. A karton wykonany 
z surowców odnawialnych. 

Spróbuj również 
innych smaków:

ŚWIĘTOWAĆ!ŚWIĘTOWAĆ!

19*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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500*
-28%

699 400*
-24%

529

PUTZMEISTER
Płyn do mycia 
szyb
Butelka 1 l
do czyszczenia powierzchni 
szklanych i luster; z formułą 
aktywnej piany; ma silne 
właściwości odtłuszczające; 
do wyboru: klasyczny lub 
limonkowy

PUTZMEISTER
Ściereczka 
do szkła 
z mikrowłókna
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 2,50)
do czyszczenia bez użycia 
detergentów; nie pozostawia 
smug; idealna do powierzchni 
szklanych; wymiary: 40 × 40 cm

TYLKO TERAZ

499*

MINOS
Płyn do czyszczenia 
nagrobków + ściereczka
Zestaw
do mycia nagrobków oraz innych powierzchni 
z kamienia polerowanego (lastrika, granitu, marmuru); 
doskonale czyści i pielęgnuje; usuwa zazielenienia, 
ślady po liściach oraz ptasie odchody; chroni przed 
kurzem, ma właściwości antyelektrostatyczne

TYLKO TERAZ

149*

Cena już od:

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

1189*

Chryzantema samokrzewiąca
Sztuka
średnica doniczki: 21 cm; wysokość rośliny: 30–40 cm; do wyboru różne kolory 

TYLKO TERAZ

1099*
Chryzantema wielkokwiatowa 
Sztuka 
średnica doniczki: 19 cm; wysokość rośliny: 25–35 cm; 
min. 5 dużych kwiatów; do wyboru różne kolory 

TYLKO TERAZ

999*

Chryzantema średniokwiatowa 
Sztuka
średnica doniczki: 21 cm; wysokość rośliny: 30–40 cm; 
min. 10 kwiatów; do wyboru różne kolory 

Kompozycja na grób
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

5499*
Ekskluzywna 
kompozycja na grób 
Sztuka
średnica misy: 20 cm; gustownie ozdobiona; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

2900*

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

Hity OD CZWARTKU
29.10

Piękne
KWIATY



TYLKO TERAZ

299*

produkt
chłodzony

Boczek rolowany 
pieczony
Cena za 100 g
wieprzowy, pieczony; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 110 g mięsa wieprzowego

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

999*
Kurczak 
w marynacie piwnej 
Cena za kg
wprost do pieczenia – wystarczy włożyć 
do piekarnika nagrzanego do 180°C na ok. 90 min

TYLKO TERAZ

599* Grejpfrut 
zielony
Cena za kg
klasa I

TYLKO TERAZ

299* Cebula szalotka
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)

TYLKO TERAZ

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

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499*

Śledź 
wędzony
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
płat; do wyboru: z pieprzem 
lub ziołami prowansalskimi 

produkt
chłodzony

WONNEMEYER
Antipasti
Opak. 150/250 g
(100 g = 3,17/1,90)
do wyboru różne rodzaje

GUT BIO 
BIO Wrapy 
Opak. 225 g 
(100 g = 2,66)
w opakowaniu 3 sztuki; 
do wyboru: orkiszowe 
lub pełnoziarniste 

TYLKO TERAZ

599*

**

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

Bryndza sądecka
Opak. 120 g
(100 g = 2,75)
serek owczo-krowi, wyprodukowany 
w 50% z sera owczego

330*
-26%

449

475*
-20%

599

BALTA MARE
Filety śledziowe 
à la matias
Opak. 200/250 g
(100 g = 1,55/1,24)
solone, bez skóry

310*
-22%

399

Mleko Łaciate
Opak. 1 l
zawartość tłuszczu: 3,2%

220*
-23%

289

 bez glutenu

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



BIGACTIVE
Herbata
Opak. 20 × 2 g
(1 szt. = 0,30)
do wyboru: Pigwa & Granat 
lub Cytryna & Mango 

LA FINESSE
Lasagne/
Makaron
Opak. 400 g
(1 kg = 13,75)
do wyboru:
• lasagne: z mięsem wieprzowo-wołowym i żółtym serem
• lasagne z warzywami grillowanymi z serami edamer oraz emmentaler
• cannelloni: z nadzieniem z czterech serów – ricotta, gorgonzola, mozzarella, ser żółty
• tortelloni: w sosie śmietanowym z gotowaną szynką

550*
-21%

699

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

DEVALDANO
Pasta grzybowa
Słoik 180 g
(100 g = 3,33) 
idealna do kanapek lub jako dodatek do gotowania; 
do wyboru: pieczarkowa, podgrzybkowa lub borowikowa

TYLKO TERAZ

599*

Spichlerz Rusiecki 
kiełbasa
Słoik 280 g
(1 kg = 23,18)
do wyboru: lekko czosnkowa, podwawelska, żywiecka

TYLKO TERAZ

649*

Mrożone 
mango/ananas
Opak. 300 g
(1 kg = 15,30)

TYLKO TERAZ

459*

TYLKO TERAZ

599*
TCHIBO
Family
Opak. 250 g
(100 g = 2,20)
 kawa palona, mielona, o mocnym, pełnym smaku 
z wyraźnie wyczuwalną nutką goryczki

550*
-109ZŁ

659

24 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Piwo Budweiser Dark
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,50)
ciemny lager, warzony w ten sam sposób 
co Budweiser Original; z najwyższej klasy 
chmielu Saaz, morawskiego słodu, wody 
artezyjskiej i trzech rodzajów specjalnych 
kolorowych słodów jęczmiennych: 
monachijskiego, karmelowego i palonego 
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 4,7% obj.

275*
-21%

349

ŻYWIEC ZDRÓJ 
Woda źródlana
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,97)
niegazowana

145*
-21%

185

CRUNCHIPS
Chipsy
Opak. 140 g
(100 g = 2,50)
do wyboru:
• X-Cut ser-cebula
• X-Cut chakalaka

350*
-22%

449

FEURICH
Precelki
Opak. 150 g
(100 g = 1,20)
solone

180*
-27%

249

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18

JEST PRZESTĘPSTWEM

Piwo Raciborskie 
Miodowe
Butelka 0,5 l
(1 l = 8,98)
wyrób browaru w Raciborzu; 
piwo o złocistej, dość ciemnej barwie, 
lekko mętne
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,0% obj.

TYLKO TERAZ

449*

OSHEE
Vitamin Pro Shot
Puszka 200 ml
(100 ml = 1,25)
suplement diety z dużą dawką witamin; 
do wyboru: magnez, witamina C lub complex

TYLKO TERAZ

249*

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



TYLKO TERAZ

7900*

ACTIVE TOUCH KIDS
Kurtka 
narciarska 
dziecięca
Sztuka
100% poliester; z elementami 
odblaskowymi i odpinanym 
kapturem; do wyboru dwa 
rodzaje dziewczęce i dwa 
chłopięce
Rozmiary: 122/128–146/152

  VN020 167290 OETI  VN020 167290 OETI  

SZELKI Z REGULACJĄ 
DŁUGOŚCI

PAS 
ŚNIEŻNY

RĘKAWY 
O REGULOWANEJ 

SZEROKOŚCI

DODATKOWA 
KIESZEŃ 

WEWNĘTRZNA

ODDYCHAJĄCA

WIATROSZCZELNA

ODPORNA NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

KIESZENIE 
ZAPINANE NA ZAMKI 

BŁYSKAWICZNE

NOGAWKI 
ZAKOŃCZONE ZAMKIEM 

UŁATWIAJĄCYM 
ZDEJMOWANIE

ŚNIEGOŁAP

ZIMA NIE TAKA
straszna!

1.

1.1.

3.
3.

2.

2.

TYLKO TERAZ

5500*

ACTIVE TOUCH KIDS
Spodnie 
narciarskie 
dziecięce
Para
100% poliester; z elementami 
odblaskowymi; do wyboru dwa 
rodzaje dziewczęce i dwa chłopięce
Rozmiary: 122/128–146/152

   VN020 167290 OETI   VN020 167290 OETI  

2.

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

Hity OD ŚRODY
28.10



  20.0.12184 HOHENSTEIN HTTI  20.0.12184 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

4900*

WALKX
Buty dziecięce termiczne
Para
siatka Mesh połączona z wysokiej jakości materiałem syntetycznym; ocieplane buty zimowe 
z wodoodporną membraną Tex, wkładką pokrytą powłoką aluminiową, wyprofilowaną 
podeszwą oraz elementami odblaskowymi 3M®; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–35
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

2200* ACTIVE TOUCH KIDS
Rękawiczki 
dziecięce narciarskie
Para
100% poliester; oddychające, wodoodporne, wiatroszczelne, 
z termoregulacją; do wyboru rożne rodzaje
Rozmiary: 5–7

TYLKO TERAZ

2900*

ACTIVE TOUCH KIDS
Bluza narciarska 
dziecięca
Sztuka
100% poliester; do wyboru dwa 
rodzaje dziewczęce i dwa chłopięce
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

Z ELEMENTAMI 
ODBLASKOWYMI

ZAPINANE NA RZEPY

Z WODOODPORNĄ 
MEMBRANĄ

3.

27*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

5900*

POCOPIANO
Kombinezon zimowy 
dziecięcy
Sztuka
100% poliester z wodoodporną impregnacją Teflon EcoElite™; 
z ciepłym watowaniem; z asymetrycznym zamkiem; z wywijanym 
zamknięciem nogawek i rękawów lub bez; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1999*

POCOPIANO
Rajstopy/Legginsy 
narciarskie dla dzieci z bawełną BIO
Para
84% bawełna BIO, 14% poliamid, 2% elastan (Lycra®); z wygodnym i miękkim ściągaczem; 
z płaskimi szwami; z pluszowymi strefami zapewniającymi ciepło oraz chroniącymi przed 
otarciami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 110/116–158/164
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

3500*

POCOPIANO
Bielizna 
bezszwowa 
dziewczęca/
chłopięca
Komplet
52% poliester, 48% poliamid 
lub 100% poliamid; 
przylegająca do ciała
Rozmiary: 128–152
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

   11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI   11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

   17.0.30389 HOHENSTEIN HTTI   17.0.30389 HOHENSTEIN HTTI  

  98.09926 HOHENSTEIN HTTI  98.09926 HOHENSTEIN HTTI  

certi� ed by CU 847595certi� ed by CU 847595

MRÓZ NIE MA
szans!

1.

1.

1.

WYSOKI KOMFORT 
NOSZENIA

28 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

1499* Puzzle 1000 elementów
Sztuka
wysoka jakość druku i materiału; precyzyjnie wycięte puzzle 
gwarantują łatwe dopasowanie elementów; wymiary planszy 
po ułożeniu: 70 × 50 cm; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1799* Książeczka z magnesami
Sztuka
z postaciami z ulubionych bajek dla dzieci; pięknie ilustrowane 
plansze z magnetycznymi uchwytami; w zestawie 16 kolorowych 
magnesów do wykorzystania; do wyboru różne rodzaje

PLAYLAND
Rowerek biegowy
Sztuka
wykonany z drewna; siodełko z możliwością regulacji; 
maksymalne obciążenie: do 25 kg; wymiary: 32 × 34 × 36 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

5900*

DRAGONI
Zabawka 
interaktywna
Sztuka
reaguje na dotyk; pozwala dzieciom zapoznać się z rozmaitymi dźwiękami; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1999*

LIVING ART
Kalendarz 
adwentowy
Opak.
do samodzielnego przygotowania 
kalendarza z niespodziankami; 
24 papierowe torebki lub pudełka 
z akcesoriami; do wyboru różne rodzaje

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

TYLKO TERAZ

199*

NAGRYWA I POWTÓRZY 
TO, CO POWIESZ

WYDAJE RÓŻNE 
ODGŁOSY I DŹWIĘKI

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

TYLKO TERAZ

999*
LIVING ART
Świeca rustykalna
Sztuka
100% parafina; czas palenia: 68–78 h (w zależności od modelu); 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1299*

LIVING ART
Podgrzewacze 
bezzapachowe
Opak. 100 szt.
(1 szt. = 0,13)
w aluminiowej osłonce; czas palenia: ok. 4 h

TYLKO TERAZ

1199*
Terminarz 
dzienny B6
Sztuka
dzienny; w twardej oprawie; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

999*

Kalendarz 
pocztówkowy
Sztuka
miesięczny; ścienny, 
na spirali z zawieszką; 
wymiary: 12,5 × 33 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

900*

Terminarz kieszonkowy 
laminowany
Sztuka
128 stron; kalendarium tygodniowe; okładka twarda 
laminowana ze złoceniem; kolorowa mapa na wyklejkach; 
wymiary: 90 × 160 mm; do wyboru różne rodzaje

TĘ OKAZJĘ 
będzi� z pamiętać!

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

3900*

HOME CREATION 
Dywanik łazienkowy 
Sztuka 
100% bawełna; można stosować przy ogrzewaniu 
podłogowym; wymiary: 50 × 80 cm; do wyboru 
różne kolory 

  1203016 Centexbel  1203016 Centexbel  

30°C
TEMPERATURA

PRANIA

TYLKO TERAZ

899*

GARDEN FEELINGS
Miniroślina w ceramice
Sztuka
średnica doniczki: ok. 6 cm; wysokość rośliny: 
8–15 cm; w ozdobnej osłonce ceramicznej; 
do wyboru różne rodzaje

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Ręczniki z bordiurą
Sztuka/Opak. 2 szt.
90% bawełna, 10% wiskoza; 
wymiary: 2 szt.: 50 × 100 cm 
lub 1 szt.: 70 × 140 cm; 
do wyboru rożne rodzaje

HITCENOWY

2900*

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

PRAKTYCZNIE
najlepsze w łazience!

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

8500*

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Wieszak 
na drzwi
Sztuka
3 drążki o różnych 
głębokościach; wymiary 
(szer. × głęb. × wys.): 
64 × 17 × 87 cm; akcesoria 
montażowe w zestawie; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

3500*

HOME CREATION
Akcesoria 
łazienkowe
Sztuka
do wyboru:
• dozownik na mydło, dwa rodzaje
• szczotka do WC, naścienna lub wolnostojąca
• teleskopowy wieszak na ręczniki

TYLKO TERAZ

999*

PUTZMEISTER
Gąbka czyszcząca
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 1,67) 
wykonana z żywicy melaminowej; 
o uniwersalnym zastosowaniu; lekko zwilżona 
bardzo łatwo i delikatnie usuwa uporczywe 
zabrudzenia i plamy, chroniąc przy tym powierzchnię

TYLKO TERAZ

4500*

ACTIV ENERGY
Baterie
Opak. 50 szt. 
do wyboru dwa rodzaje: AA lub AAA

TYLKO TERAZ

2500*

PHILIPS
Żarówka LED 13 W
Opak. 2 szt.
odpowiednik 100 W; strumień światła: 
1521 lm; gwint: E27

QUIGG
Ciśnieniomierz 
naramienny
Zestaw
z funkcją mowy; duży, czytelny wyświetlacz; 
pamięć 60 pomiarów dla 2 użytkowników; 
klasyfikacja wyników pomiaru według 
wytycznych WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia); wskaźnik nieregularnej pracy serca

Z FUNKCJĄ 
MOWY

CZYTELNY 
WYŚWIETLACZ

32 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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certi� ed by Ecocert certi� ed by Ecocert 
Greenlife 151752Greenlife 151752

TYLKO TERAZ

2200*

ENRICO MORI
Bokserki 
z bawełny BIO
Opak. 2 pary
100% bawełna BIO; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL

   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

4490*

STRAIGHT UP
Sweter męski
Sztuka
50% bawełna, 50% poliakryl; 
kołnierzyk z guzikami 
lub stójka z zamkiem 
błyskawicznym; ściągacz 
żeberkowy na dole 
i zakończeniach rękawów; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  

1.

2.

TYLKO TERAZ

3900*

STRAIGHT UP
Koszula 
męska 
flanelowa
Sztuka
100% bawełna; z długim 
rękawem; jednokolorowa 
lub w kratkę; z kieszonką 
na piersi; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  08.0.60770 HOHENSTEIN HTTI  08.0.60770 HOHENSTEIN HTTI  
2-PAK

TYLKO TERAZ

4900*

STRAIGHT UP
Spodnie 
sztruksowe
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

2.

1.

MODA
w � oim 

stylu!

33*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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certi� ed by CU 847595certi� ed by CU 847595

TYLKO TERAZ

2300* QUEENTEX
Biustonosz 
z elementami 
satynowymi
Sztuka 
92% poliamid, 8% elastan (Lycra®); z możliwością 
krzyżowania ramiączek na plecach; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 75B–85C

TYLKO TERAZ

999*

WALKX
Skarpety 
z bawełną BIO 
damskie/męskie
Opak. 2 pary
98% bawełna BIO, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–43/46

TYLKO TERAZ

3500*

QUEENTEX
Piżama damska
Komplet
100% bawełna lub 99% bawełna, 
1% włókno metalizowane lub 
95% bawełna, 4% wiskoza, 1% włókno 
metalizowane; do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

1999*
QUEENTEX
Majtki 
z elementami 
satynowymi
Opak. 2 pary
92% poliamid, 8% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  

1.

2.

3.

2.

3.

1.

2-PAK

2-PAK

34 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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4.

5.

TYLKO TERAZ

4500*

UP2FASHION
Spodnie 
damskie 
z jerseyu
Para
62% wiskoza, 33% poliamid, 
5% elastan lub 100% poliuretan; 
dopasowane do sylwetki; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1199*

UP2FASHION
Skarpety damskie 
z brokatem
Opak. 2 pary
57% bawełna, 35% poliamid, 6% włókno 
metalizowane, 2% elastan (Lycra®) lub 78% bawełna, 
18% poliamid, 2% włókno metalizowane, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–39/42

TYLKO TERAZ

2500*

UP2FASHION
Szal damski
Sztuka
70% poliester, 30% wiskoza 
lub 100% akryl lub 98% akryl, 
1% poliester, 1% włókno 
metalizowane; do wyboru różne 
rodzaje; rozmiar: 70 × 180 cm

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI     17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI   17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

  12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

8900*

UP2FASHION
Płaszcz 
damski pikowany
Sztuka
100% poliester; z impregnacją Bionic Finish Eco; 
z kapturem lub stójką; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL 
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   08.0.60122 HOHENSTEIN HTTI   08.0.60122 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

IMITACJA 
SKÓRY

2-PAK

TYLKO TERAZ

3900*

UP2FASHION
Bluza damska
Sztuka
73% bawełna, 25% poliester, 
2% elastan lub 69% bawełna, 
19% wiskoza, 11% poliester, 
1% włókno metalizowane lub 
72% bawełna, 25% poliester, 
3% elastan; z kapturem lub 
bez; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

4.

5.

35*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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produkt
chłodzony

Jaja 
z wolnego wybiegu
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,45)
klasa wagowa M

TYLKO TERAZ

899*
MILSANI
Twaróg sernikowy
Opak. 1 kg
doskonały do ciast, naleśników, pierogów i sernika; 
nie wymaga mielenia

495*
-33%

749

Papryka 
czerwona
Cena za kg
klasa I

499*
-50%

999
Cytryny
Cena za kg
klasa I

499*
-44%

899

44/2020 facebook.com/aldipolska

www zawszealdi.pl

instagram.com/aldi.polska

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

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

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

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.10


