
PROMOCJA

1199950*
20% TANIEJ

TRADER JOE’S
Śliwki suszone 
Puszka 500 g
(1 kg = 19,00)

UP2FASHION
Sukienka damska 
dzianinowa
Sztuka

HITCENOWY

3500*

Tunel foliowy
Sztuka

HITCENOWY

239*

Strona 13 Strona 23 Strona 36

OD PONIEDZIAŁKU 23.03 OD ŚRODY 25.03 OD SOBOTY 28.03

WIELKANOC STR. 7–19, 24–25  

OFERTA OD 23.03

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI



Okazje OD PIĄTKU 27.03OD PIĄTKU 27.03

TYLKO TERAZ

599*
Winogrona zielone 
bezpestkowe
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
kraj pochodzenia: Indie

15 MINUT
DLA 

3 OSÓB

LEKKA SAŁATKA Z GREJPFRUTEM

Więcej przepisów znajdziesz na aldi.pl

SKŁADNIKI:

100–150 g dowolnych sałat, 1 grejpfrut, 1 gruszka,
100 g orzechów, 60 ml octu balsamicznego, 
1 łyżka miodu, pieprz

POZIOM 
TRUDNOŚCI

PRZYGOTOWANIE: 
Umytą sałatę rozkładamy na talerze. Grejpfruta obieramy 
ze skóry, a jego poszczególne cząstki z błon. Gruszkę 
kroimy w plastry, bez obierania. Przekładamy owoce na 
sałatę i posypujemy podprażonymi na patelni orzechami. 
Całą sałatkę polewamy mieszanką octu i miodu 
i posypujemy świeżo zmielonym pieprzem. Do sałatki 
można też dodać kawałki mozzarelli, awokado lub fetę.

GREJPFRUT
dla dobrej 

kondycji

PROMOCJA

1299899*
30% TANIEJ

Winogrona 
ciemne, luz

Cena za kg
klasa I;

kraj pochodzenia: Peru

Kiwi
Sztuka
klasa I;
kraje pochodzenia: 
Włochy/Grecja

PROMOCJA

129079*
38% TANIEJ

PROMOCJA

599299*
50% TANIEJ

Grejpfrut 
czerwony, luz

Cena za kg
kraj pochodzenia: Turcja

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Okazje TYGODNIA



z natury!

PROSTO

PROMOCJA

499349*
30% TANIEJ Pomidory 

rzymskie 
Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)
klasa I;
kraj pochodzenia: Hiszpania

PROMOCJA

449299*
33% TANIEJ

Rukola myta
Opak. 100 g
kraj pochodzenia: Włochy

PROMOCJA

699499*
28% TANIEJ

Bazylia XL
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

Czosnek 
obrany świeży
Opak. 100 g
kraj pochodzenia: Hiszpania

TYLKO TERAZ

249*

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Okazje TYGODNIA

produkt
chłodzony



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.

PROMOCJA

29902400*
TANIEJ O590ZŁ

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczka wieprzowa
Cena za kg
świeża

PROMOCJA

999790*
20% TANIEJ

Panierowane 
polędwiczki z kurczaka 
Opak. 400 g
(1 kg = 19,75)
polędwiczki z kurczaka w pysznej panierce; 
łatwe i szybkie w przygotowaniu

PROMOCJA

999750*
24% TANIEJ

MORLINY
Schab
Opak. 250 g
(100 g = 3,00)
wieprzowy; w plastrach

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Okazje TYGODNIA



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.

PROMOCJA

25992000*
23% TANIEJ

Kiełbasa 
podpiekana 
z szynki
Cena za kg
wieprzowa, wędzona, 
parzona; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 126 g 
mięsa z szynki wieprzowej

PROMOCJA

649500*
22% TANIEJ

KRAKUS
Kiełbasa 
jałowcowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
 wędzona, parzona, suszona; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 122 g mięsa wieprzowego 

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

Parówki
Opak. 210 g
(100 g = 2,62)
100% mięsa; 
bez substancji 
konserwujących

PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ

KRAKUS
Szynka 
eksportowa
Opak. 120 g
(100 g = 3,25)
wieprzowa; w plastrach; 
nie więcej niż 3% tłuszczu 

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA

099070*
29% TANIEJ Bułka fitness

Sztuka 80 g
(100 g = 0,88)
pszenna, z marchewką, 
ziarnem słonecznika 
i siemieniem lnianym

PROMOCJA

229160*
30% TANIEJ

Ciastko 
z jabłkiem
Sztuka 110 g
(100 g = 1,45)
z rodzynkami i cynamonem; 
zawartość jabłek: 28%

129*

Bułka 
brioszka
Sztuka 100 g
słodka drożdżowa 
bułeczka pszenna

Bułka 
grahamka
Sztuka 70 g

(100 g = 0,84)
45% mąki pszennej 

graham 

OD TERAZ 
W STAŁEJ OFERCIE

059*

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Okazje TYGODNIA



WYCZARUJ
francuskie specjały 

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

PROMOCJA

269230*
TANIEJ O039ZŁ

ALL SEASONS
Mieszanka 
warzyw cesarska
Opak. 450 g
(1 kg = 5,11)
kalafior, brokuł i marchew

PROMOCJA

099075*
24% TANIEJ

DELIKATO
Koncentrat 
pomidorowy
Puszka 70 g
(100 g = 1,07)
 podwójnie skoncentrowany

PROMOCJA

449395*
TANIEJ O054ZŁ

DOLINA SMAKU
Frytki 
ziemniaczane
Opak. 1 kg 
wstępnie opieczone, 
do przyrządzenia w piekarniku 
lub frytkownicy

ZŁOTY PLON
Makaron 
kokardki
Opak. 500 g
(1 kg = 4,38)
z mąki z pszenicy durum 

PORTLAND
Młynek z przyprawami
Opak. 17/30/35/45/90 g
(100 g = 20,59/11,67/10,00/7,78/3,89)
do wyboru: 
• pieprz kolorowy (35 g)
• sól gruboziarnista (90 g)
• chili w płatkach (30 g)
• czosnek w płatkach (45 g)
• zioła prowansalskie (17 g)
• pieprz czarny ziarnisty (45 g)

PROMOCJA

499350*
29% TANIEJ

TYLKO TERAZ

1399*

WIELKOPOLSKI
Olej rzepakowy
Opak. 3 l
(1 l = 4,66)
rzepakowy, z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno, 
źródło kwasów omega-3; z tradycją tłoczenia od 1926 roku; 
jako jeden z nielicznych na polskim rynku pozyskiwany 
metodami wykluczającymi ekstrakcję chemiczną

NA EKSPOZYTORZE

PROMOCJA

299235*
21% TANIEJ TAKIE PROSTE 

Ciasto francuskie
Opak. 275 g
(1 kg = 8,55)
do domowego wypieku produkt

chłodzony

TYLKO TERAZ

349*

MAMUT
Bułka tarta 
wrocławska
Opak. 450 g
(1 kg = 7,76)
ze świeżego wypieku; drobna

219*

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Temat TYGODNIA



produkt
chłodzony

PROMOCJA

499395*
20% TANIEJ

PRIMELLO
Serek twarogowy do smarowania
Opak. 80/90/100 g
(100 g = 4,94/4,39/3,95)
do wyboru: ziołowy, z ananasem i migdałami, z papryką i chili, z łososiem, jalapeño, toscana 

PROMOCJA

299235*
21% TANIEJ

MILKA/DAIM
Jogurt 
Opak. 120 g
(100 g = 1,96)
kremowy jogurt; 
dwukomorowy; do wyboru:
• Milka Crispies
• Milka Waffles
• Daim

TYLKO TERAZ

649*

SM GOSTYŃ
Mleko zagęszczone
Opak. 530 g
(1 kg = 12,25)
słodzone; 8% tłuszczu 

TYLKO TERAZ

349*

SM GOSTYŃ
Mleko zagęszczone 
Opak. 350 g
(1 kg = 9,97)
niesłodzone; z dodatkiem magnezu; do kawy, 
herbaty lub celów kulinarnych; 4% tłuszczu

TYLKO TERAZ

269*

HOCHLAND
Serek kanapkowy 
Opak. 130 g
(100 g = 2,07)
kremowy serek twarogowy; do wyboru: śmietankowy, 
z szynką, ze szczypiorkiem, z ogórkiem i koperkiem

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA

399320*
TANIEJ O079ZŁ

HOCHLAND
Almette
Opak. 150 g
(100 g = 2,13)
do wyboru:
• śmietankowy
• z ogórkiem
• z ziołami

PROMOCJA

799635*
20% TANIEJ

GUT BIO
BIO Ser żółty
Opak. 175/200 g
(100 g = 3,63/3,18)
wolno dojrzewający ser z Allgäu; ze świeżego 
mleka ekologicznego; do wyboru: naturalny 
lub pikantny; w plastrach 

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Temat TYGODNIA



RYBY Z ALDI

TYLKO TERAZ

499*

DELMA
Margaryna 
półtłusta
Opak. 900 g 
(1 kg = 5,54)
o smaku masła; źródło witamin 
A, D i E; bez konserwantów; 
39% tłuszczu

PROMOCJA

199155*
22% TANIEJ

BALTA MARE
Przekąska śledziowa
Opak. 110 g
(100 g = 1,41)
do wyboru: w sosie musztardowym, 
śmietanowym lub koperkowym

PROMOCJA

799635*
20% TANIEJ

MLECZNA RZEKA
Masło osełka
Opak. 300 g
(1 kg = 21,17)
zawartość tłuszczu: 82%

TYLKO TERAZ

699*

FJÖRDEN’S
Smażone filety 
z makreli
Puszka 325 g
(100 g = 3,50)
do wyboru: w pikantnej zalewie 
z cebulą lub z peperoni; 
masa netto po odsączeniu: 200 g

**

** Szukaj produk-
tów z niebieskim 
znakiem MSC. 
Ryby i owoce 
morza 
z tym znakiem 
pochodzą ze 
zrównoważonych 
połowów z certy-
fi katem MSC.

****

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

899*

SOBIK
Masło klarowane
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
99,5% naturalnego tłuszczu 
mlecznego powstającego 
w tradycyjnym procesie klarowania – 
usuwania z masła wody i białka

produkt
chłodzony

GOLDEN SEAFOOD
Morszczuk argentyński
Opak. 475 g
(1 kg = 25,24)
filet, bez skóry

1199*

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Temat TYGODNIA



TYLKO TERAZ

899*

Z DOMU REMBOWSKICH
Eliksir z kwiatu 
czarnego bzu
Butelka 0,5 l
(1 l = 17,98)
syrop z naparu kwiatu czarnego bzu, cukru 
trzcinowego i zagęszczonego soku z cytryny

TYLKO TERAZ

1199*

Z DOMU REMBOWSKICH
Syrop malinowy
Butelka 0,5 l
(1 l = 23,98)
z wyciskanego soku malinowego, 
nie z koncentratu; do stosowania 
jako napój oraz do lodów i deserów

TYLKO TERAZ

349*

OCTIM
Mazurska musztarda 
Słoik 190 g
(100 g = 1,84)
do wyboru: z suszoną śliwką, z suszoną żurawiną, 
ze smażoną cebulką lub o smaku wędzonej papryki 
i rozmarynu

TYLKO TERAZ

549*

OCTIM
Mazurski ekologiczny 
ocet jabłkowy 
Butelka 300 ml
(1 l = 18,30)
6% kwasowości

TYLKO TERAZ

799*

OCTIM
Mazurska glazura 
balsamiczna
Opak. 320 g
(1 kg = 24,97)
do wyboru: czarna porzeczka, figa, żurawina

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

KLOSTERGARTEN
Kapusta czerwona
Słoik 680 g
(1 kg = 3,93)
masa netto po odsączeniu: 585 g

WARMIA, MAZURY,
POWIŚLE

Dziedzictwo
Kulinarne

WARMIA, MAZURY,
POWIŚLE

Dziedzictwo
Kulinarne

WARMIA, MAZURY,
POWIŚLE

Dziedzictwo
Kulinarne

RUNOLAND
Ogórki kiszone 
małosolne
Słoik 820 g
(1 kg = 13,02)
masa netto po odsączeniu: 460 g

TYLKO TERAZ

599*

 bez dodatku aromatów

KING’S CROWN
Groszek konserwowy
Puszka 400 g
(100 g = 0,70)
masa netto po odsączeniu: 240 g

169*

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Temat TYGODNIA



WYRAZISTY SMAK ŚWIĄT

GOTOWE 
DO SPOŻYCIA

IDEALNE 
NA WIELKANOCNY STÓŁ

TYLKO TERAZ

189*

Chrzan 
nadwarciański 
Słoik 200 g
(100 g = 0,95)
doskonały dodatek do jajek, sosów 
oraz dań mięsnych na zimno lub ciepło

TYLKO TERAZ

449*
BIO Żur Babci Tereski
Słoik 500 ml
(1 l = 8,98)
kiszony – naturalnie fermentowany, 
niepasteryzowany, bez konserwantów

TYLKO TERAZ

799*
WINIARY
Majonez
Słoik 700 ml
(1 l = 11,41)
dekoracyjny

TYLKO TERAZ

799*

 HOFLAND
Malowane jaja wielkanocne
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,80)
z chowu ściółkowego; ugotowane na twardo – gotowe do spożycia; 
w różnokolorowych skorupkach; nadają się do święconki, 
do stroików na stół wielkanocny

produkt
chłodzony

PASUJĄ 
DO KOSZYCZKA

Z CHOWU 
ŚCIÓŁKOWEGO

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Temat TYGODNIA



PROMOCJA

099080*
TANIEJ O019ZŁ

ALBONA
Galaretka
Opak. 75 g
(100 g = 1,07)
do wyboru o smaku: pomarańczowym, cytrynowym, 
wiśniowym, truskawkowym lub agrestowym

PROMOCJA

299220*
26% TANIEJ

ALBONA
Kwas cytrynowy
Opak. 100 g
spożywczy

PROMOCJA

139100*
28% TANIEJ

ALBONA
Bita śmietana w proszku
Opak. 60 g
(100 g = 1,67)
dodatek do deserów i wypieków

PROMOCJA

065050*
23% TANIEJ

ALBONA
Soda oczyszczona
Opak. 80 g
(100 g = 0,63)
spożywcza

PROMOCJA

259190*
26% TANIEJ

ALBONA
Żelatyna
Opak. 50 g
(100 g = 3,80)
spożywcza, wieprzowa; do przygotowania 
różnego rodzaju galaret i deserów

 bez wzmacniaczy smaku
 bez substancji konserwujących

PROMOCJA

449380*
TANIEJ O069ZŁ

TRADER JOE’S
Rodzynki 
sułtańskie
Opak. 250 g
(100 g = 1,52)
kraj pochodzenia: RPA 

PROMOCJA

969795*
TANIEJ O174ZŁ

TRADER JOE’S
Morele suszone
Opak. 250 g
(100 g = 3,18)
drylowane; doskonałe do ciast, 
deserów, musli oraz jako przekąska

TRADER JOE’S
Żurawina suszona cała
Opak. 200 g
(100 g = 2,88)
całe owoce; idealna do ciast, deserów, musli lub jako przekąska

PROMOCJA

759575*
24% TANIEJ

TYLKO TERAZ

599*

BAKALLAND
Mak niebieski
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
niezastąpiony dodatek 
do świątecznych 
potraw i wypieków 

ALBONA TO MARKA SKIEROWANA 
DO MIŁOŚNIKÓW SŁODKICH WYPIEKÓW.
Oferuje bogaty wybór produktów niezbędnych 
do przygotowania fenomenalnych ciast, babeczek 
i rozmaitych deserów. Dzięki wysokiej jakości składnikom 
masz pewność, że twoje słodkości zawsze się udadzą. 

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23–28.03
Temat TYGODNIA



ŚLIWKI SUSZONE TRADER JOE’S 
to gwiazdy wśród bakalii. Całymi dniami wygrzewają się w kalifornijskim słońcu, aby tuż 
po zbiorze poddać się starannemu suszeniu, które pozwala im zachować świeży smak i pełnię 
aromatu. Potem wskakują do szczelnej puszki i od tej pory grają główną rolę w twojej kuchni. 

PROMOCJA

1199950*
20% TANIEJ TRADER JOE’S

Śliwki suszone 
Puszka 500 g
(1 kg = 19,00)
kalifornijskie; bez pestek; doskonałe do wypieków i potraw 
oraz jako przekąska

OFERTA OBOWIĄZUJE W OKRESIE OD 23.03 DO 11.04, Z WYŁĄCZENIEM NIEDZIEL BEZ HANDLU.

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23.03–11.04
Okazje MIESIĄCA



PROMOCJA

749520*
30% TANIEJ

GOLDEN FRUIT
Wiśnie drylowane
Słoik 680 g
(1 kg = 14,86)
słodzone; doskonały dodatek do ciast 
i deserów; masa netto po odsączeniu: 350 g

Miód z orzechami
Opak. 240 g
(100 g = 5,00)
do wyboru: z migdałami, z orzechami 
laskowymi, z orzechami włoskimi

TYLKO TERAZ

1199*

Smak Lata 
owoce deserowe
Słoik 370 g
(1 kg = 16,19)
doskonałe do deserów, ciast i lodów; 
do wyboru: brzoskwinia lub wiśnia

TYLKO TERAZ

599*

SPICHLERZ
Konfitura
Opak. 200 g
(100 g = 3,25)
bez sztucznych barwników; 
bez substancji konserwujących; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

649*

TYLKO TERAZ

999*

Kajmak
Opak. 530 g
(1 kg = 18,85)
wysokiej jakości tradycyjny krem 
na bazie mleka; do wyboru: tradycyjny, 
orzechowy, waniliowy, z solą morską

TYLKO TERAZ

199*

DELECTA
Dodatki do deserów
Opak. 30/35/40 g
(100 g = 6,63/5,69/4,98)
idealne do dekorowania wypieków, kremów 
oraz lodów; do wyboru różne rodzaje

979*

OSM SIEDLCE
Mleko w proszku
Opak. 500 g
(1 kg = 19,58)
zawartość tłuszczu: 26%

KUJAWY I POMORZE

Dziedzictwo
Kulinarne

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.
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WARMIA, MAZURY,
POWIŚLE

Dziedzictwo
Kulinarne

GOLDEN FRUIT
Wiśnie drylowane
Słoik 680 g
(1 kg = 14,86)
słodzone; doskonały dodatek do ciast 
i deserów; masa netto po odsączeniu: 350 g

TYLKO TERAZ

479*

Sękacz 
mazurski 
Cena za 100 g
ręcznie wyrabiany; 
ze świeżych jaj oraz 
lokalnych surowców

TYLKO TERAZ

349*

Mazurski 
karmelowy przysmak
Opak. 80 g
(100 g = 4,36)
do wyboru: orzechy, migdały 
lub słonecznik w karmelu

TYLKO TERAZ

299*

Mazurskie 
karmelki
Opak. 150 g
(100 g = 1,99)
do wyboru: kopalnioki, migdałowe 
lub staropolskie 

TYLKO TERAZ

299*

Baranek 
cukrowy
Sztuka 125 g
(100 g = 2,39)
wyrabiany ręcznie

TYLKO TERAZ

599*

GACA
Chałwa 
regionalna
Opak. 100 g
do wyboru: 
cynamonowa, 
żurawinowa, 
słonecznikowa, 
orzechowa

TYLKO TERAZ

749*

Czekolada 
regionalna 
Opak. 110 g
(100 g = 6,81)
z maliną i jabłkiem; 
ręcznie robiona

TYLKO TERAZ

449*

CHÂTEAU
Orzeszki 
ziemne solone 
w czekoladzie
Opak. 90 g
(100 g = 4,99)
do wyboru: w czekoladzie 
mlecznej, białej, gorzkiej 

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

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.
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OSTER PHANTASIE
Jajo 
marcepanowe 
Sztuka 175 g
(100 g = 3,42) 
w polewie z czekolady; 
zawartość migdałów: 24%

599*

OSTER PHANTASIE
Mieszanka wielkanocna 
Opak. 250 g
(100 g = 3,20) 
mieszanka figurek wielkanocnych 
z mlecznej czekolady

799*

OSTER PHANTASIE
Jajeczka 
marcepanowe 
Opak. 100 g
oblane czekoladą; do wyboru 
z nadzieniem: ananasowym, 
nugatowym, śliwka w winie 
Madera lub rumowo-
-winogronowym 

499*

Zając wielkanocny 
Sztuka 60 g

(100 g = 2,42) 
mały; 

z mlecznej 
czekolady

145*

MOSER ROTH
Jajka wielkanocne 
Opak. 150 g
(100 g = 5,99) 
do wyboru 
różne 
rodzaje

899*

OSTER PHANTASIE
Jajeczka 
wielkanocne 
Opak. 100 g 
z czekolady mlecznej 

369*

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 
na warunkach Fairtrade. Więcej na www.info.fairtrade.net/program

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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NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

1999*

Zając czekoladowy
Sztuka 500 g
(1 kg = 39,98)
z czekolady mlecznej; 
wysokość: ok. 34 cm

TYLKO TERAZ

1599*

Belgijska 
mieszanka pralin
Opak. 250 g
(100 g = 6,40)
z różnymi nadzieniami o różnych kształtach 

TYLKO TERAZ

1299*

Praliny 
z ajerkoniakiem/
rumem
Opak. 500 g
(1 kg = 25,98)
zawartość ajerkoniaku: 23,7%, zawartość rumu: 13%

STORCK
Toffifee
Opak. 3 × 125 g
(1 kg = 53,31)
chrupiące orzechy laskowe 
w karmelu, z kremem orzechowym 
i małym dodatkiem czekolady

TYLKO TERAZ

2499*

RIEGELEIN
Jajko wielkanocne
Sztuka 500 g
(1 kg = 49,98)
z mlecznej czekolady 

SCHOLETTA
Wielkanocne figurki
Opak. 150 g
(100 g = 5,99)
z czekolady mlecznej lub białej; 
o różnych kształtach 

TYLKO TERAZ

249*
WAWEL
Praliny czekoladowe
Cena za 100 g
do wyboru: Adwokat, Krówka, Malaga, 
Nut Break, Tiki Taki, Tiramisu, Kasztanki

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni rolnicy mogą 
sprzedawać więcej kakao na warunkach Fairtrade. 
Więcej na www.info.fairtrade.net/program

WAWEL
Cukierki Michałki/Trufle/Mieszanka Krakowska
Cena za 100 g
do wyboru:
• Michałki – klasyczne lub białe 
• Trufle – praliny z czekoladą deserową, kakao i rumową nutą
• Mieszanka Krakowska – galaretki w czekoladzie

PROMOCJA

219179*
TANIEJ O040ZŁ

34
 cm

OSTER PHANTASIE
Jajo 
marcepanowe 
Sztuka 175 g
(100 g = 3,42) 
w polewie z czekolady; 
zawartość migdałów: 24%

TYLKO TERAZ

899*

TYLKO TERAZ

1999*

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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TE I INNE PRODUKTY MAREK KINDER I MILKA 
DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE 

TYLKO TERAZ

999*

KINDER
Zając 
z niespodzianką 
Sztuka 75 g
(100 g = 13,32)
z czekolady mlecznej

TYLKO TERAZ

1399*

MILKA
Czekoladowe 
jajka
Opak. 128/136 g
(100 g = 10,93/10,29)
do wyboru: z nadzieniem 
mlecznym lub z nadzieniem 
ciastek Oreo

TYLKO TERAZ

899*

KINDER
Mini Eggs 
Opak. 100 g
jajeczka z mlecznej czekolady 
z mleczno-orzechowym 
nadzieniem 

TYLKO TERAZ

2599*

KINDER
Maxi Mix
Opak. 133 g
(100 g = 19,54)
zestaw słodyczy Kinder 
z pluszakiem 

TYLKO TERAZ

599*

KINDER
Chocolate 
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)
z nadzieniem mlecznym 

TYLKO TERAZ

479*

MILKA
Jajeczka 
nadziewane
Opak. 50 g
(100 g = 9,58)
z mlecznej czekolady 
z mleka alpejskiego, 
z drażami czekoladowymi

TYLKO TERAZ

799*

MILKA
Zając
Sztuka 90 g
(100 g = 8,88)
z alpejskiego mleka 

PROMOCJA

129100*
22% TANIEJ

Knoppers
Sztuka 25 g
(100 g = 4,00)
wafelek z nadzieniem 
mleczno-orzechowym 

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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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

899*

Sękacz 
w czekoladzie
Opak. 150 g
(100 g = 5,99)
do wyboru: z likierem 
wiśniowym, kawowym, 
Irish Cream

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

PROMOCJA

199160*
TANIEJ O039ZŁ

PERFETTO
Biszkopty 
z galaretką
Opak. 150 g
(100 g = 1,07)
do wyboru: z galaretką 
pomarańczową 
lub wiśniową

PROMOCJA

799635*
20% TANIEJ

CHÂTEAU
Czekolada z orzechami
Opak. 200 g
(100 g = 3,18)
do wyboru: śmietankowa z migdałami, 
deserowa z orzechami, bakaliowa z rumem, 
bakaliowa

TYLKO TERAZ

399*

GOPLANA 
Bites Grześki/
Jeżyki/Toffino
Opak. 100/110/120 g
(100 g = 3,99/3,63/3,33)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

24992000*
TANIEJ O499ZŁ

JACOBS 
Krönung 
Opak. 200 g
(100 g = 10,00)
kawa rozpuszczalna, 
liofilizowana, o bogatym smaku 
i prawdziwie królewskim aromacie 

Herbatka 
owocowa
Opak. 100 g
w zestawie z kubkiem; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1999*

LIPTON
Herbata Yellow Label
Opak. 100 × 2 g
(1 szt. = 0,15)
czarna, aromatyzowana

1499*

19*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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SMAKUJE Z PIWEM

PIWNA PÓŁKA

PROMOCJA

239200*
TANIEJ O039ZŁ

HELLENA 
Oranżada 
czerwona 
Butelka 1,25 l
(1 l = 1,60)
napój gazowany 

PROMOCJA

099075*
24% TANIEJ

SANTA 
MINERALIS
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,50)
gazowana

PROMOCJA

139110*
20% TANIEJ

DAWTONA
Sok pomidorowy/
wielowarzywny
Butelka 0,33 l
(1 l = 3,33)
do wyboru: pomidorowy, 
pomidorowy pikantny, 
wielowarzywny

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

TRADER JOE’S
Orzeszki 
ziemne 
solone
Puszka 150 g
(100 g = 1,53)
solone, smażone

340*

429

20% TANIEJTYLKO TERAZ

499*

Piwo Porter Łódzki

Puszka 0,5 l
(1 l = 6,80)
mocne i aromatyczne 
ciemne piwo dolnej 
fermentacji, warzone 
z czterech słodów; 
doskonały porter bałtycki 
z gęstą pianą, zapewniający 
idealny balans słodyczy 
i goryczki;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 9,5% obj.

Piwo Zakopiańczyk

Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
warzone w oparciu o XIX-wieczną 
recepturę w regionalnym browarze 
z gór Browar Grybów; tworzone 
wyłącznie z naturalnych 
składników; warzone z trzech 
rodzajów chmielu: Marynka, 
Magnum i Lubelski, 
dzięki czemu ma oryginalny 
zakopiański smak; 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

PROMOCJA

299235*
21% TANIEJ

PURE FRUIT
Smoothie
owoce do picia
Butelka 250 ml
(100 ml = 0,94)
orzeźwiający koktajl ze zmiksowanych 
owoców; do wyboru:
• ananas-banan-kokos
• banan-truskawka
• banan-mango-pomarańcza-marakuja
• jabłko-winogrono-porzeczka-jeżyny

produkt
chłodzony

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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PROMOCJA

219145*
33% TANIEJ

TOPIC
Karma mokra 
dla kota
Puszka 205 g
(100 g = 0,71)
pełnoporcjowa; z witaminami A, D3 i E; z kwasami 
tłuszczowymi omega-3 i omega-6; do wyboru:
• z kurczakiem i kaczką
• z wołowiną i kurczakiem
• z wołowiną, indykiem i kurczakiem

PROMOCJA

399280*
29% TANIEJ

WWUFF
Przekąski dla psa
Opak. 200/210 g
(100 g = 1,40/1,33)
do wyboru:
• z wołowiną i cielęciną (200 g) 
• z drobiem i dziczyzną (200 g) 
• z delikatnymi żołądkami (200 g)
• paski do żucia z kaczką i indykiem (200 g)
• Ready Dent – przekąski o specjalnym kształcie 

pielęgnującym zęby (210 g)

PROMOCJA

699535*
23% TANIEJ

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

PROMOCJA

529400*
24% TANIEJ PUTZMEISTER

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

PROMOCJA

499380*
23% TANIEJ

PUTZMEISTER
Rękawice 
gumowe
Opak. 2 pary
z naturalnego lateksu; 
przyjazne dla skóry flokowanie; 
do wyboru różne kolory i rozmiary
Rozmiary: S, M, L
Nie wszystkie kolory dostępne są 
w każdym rozmiarze

PROMOCJA

31492500*
20% TANIEJ PERSIL

Płyn do prania
Butelka 1,5 l
(1 l = 16,67)
do wyboru: do tkanin kolorowych 
lub uniwersalny

PROMOCJA

339270*
20% TANIEJ FOLIA

Papier do pieczenia w arkuszach
Opak. 30 szt.
naturalnie brązowy; pokryty warstwą silikonową; 
wytrzymały na temperatury do 220° C 

STREFA PUPILA

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

7900*

WALKX
Buty męskie 
ze skóry 
welurowej
Para
naturalna skóra welurowa; 
tekstylna wyściółka połączona 
z miękko wyściełaną tekstylną 
wkładką buta; elastyczna 
syntetyczna podeszwa; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 42–44

TYLKO TERAZ

2500*

ENRICO MORI
Bokserki 
męskie
Opak. 2 pary 
100% bawełna; 
z gumką w pasie; 
do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

TYLKO TERAZ

3900*

STRAIGHT UP
Sweter 
męski
Sztuka 
100% bawełna; 
prosty krój swobodnie 
leżący na sylwetce; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

4500*

STRAIGHT UP
Spodnie 
męskie 
chino
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
z bocznymi kieszeniami; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

TYLKO TERAZ

3900*

STRAIGHT UP
Koszula męska 
jeansowa
Sztuka
100% bawełna; z kieszeniami 
lub kieszenią na piersi; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL 
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym rozmiarze

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

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA 100% BAWEŁNA

100% BAWEŁNA

2-PAK

1.

1.

2.

4.

4.

4.

2.

3.

3.

3.
TYLKO TERAZ

1899*

STRAIGHT UP
T-shirt męski
Sztuka
100% bawełna lub 
95% bawełna, 5% wiskoza 
lub 70% bawełna, 
30% poliester; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

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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TYLKO TERAZ

4900*

UP2FASHION
Kamizelka 
damska 
pikowana
Sztuka
100% poliamid; ze stójką 
lub kapturem; z kieszeniami; 
lekko taliowana; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

4400*

UP2FASHION
Jeansy 
damskie
Para
98% bawełna, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru 
dwa rodzaje 
Rozmiary: 36–42

UP2FASHION
Sukienka damska 
dzianinowa
Sztuka
83% wiskoza, 17% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

3900*

UP2FASHION
Sweter damski 
w paski
Sztuka 
83% wiskoza, 17% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI    08.0.60122 HOHENSTEIN HTTI  08.0.60122 HOHENSTEIN HTTI  

  98.O.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.O.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  2018OK1582 AITEX  2018OK1582 AITEX  

TYLKO TERAZ

3900*

ROYAL LIFE
Sportowy pasek skórzany
Sztuka 
skóra bydlęca; szerokość: ok. 35–40 mm; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 85–105 cm
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

6.
6. 7.

5.
5.

Z LAMPASEM

HITCENOWY

3500*

7.

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

299*

Serwetka wielkanocna 
żakardowa
Sztuka
100% poliester; średnica: 40 cm; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

799*

Zestaw 
kreatywny 
z pianki
Zestaw
z tworzywa EVA i filcu; 
do wyboru zajączki 
lub kurczaki

TYLKO TERAZ

999*

Koszyk 
wielkanocny 
dziecięcy
Sztuka
wymiary: 
17 × 16 × 16 cm; 
do wyboru 
różne kolory

TYLKO TERAZ

799*

LIVING ART
Świece wiosenne/
wielkanocne
Sztuka/Zestaw
gwarantują bezproblemowe wypalanie; 
oznaczone znakiem jakości RAL; 
czas palenia: 7–40 h (w zależności 
od modelu); do wyboru różne rodzaje

  Iw 00201

PRODUKT 
POLSKI

HOME CREATION
Zestaw sztućców 
60-częściowy
Zestaw 
dla 12 osób; polerowane na wysoki połysk; 
przystosowane do mycia w zmywarce; do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

169*

24 *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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Hity OD ŚRODY



TYLKO TERAZ

999*

Bukiet żonkili
Bukiet 
13 sztucznych kwiatów; wysokość: 45 cm

TYLKO TERAZ

1399*

Bukiet tulipanów
Bukiet
9 sztucznych kwiatów w kolorze żółtym 
lub pomarańczowo-żółtym; wysokość: 40 cm 

TYLKO TERAZ

1499*

Bukiet goździków
Bukiet 
18 sztucznych kwiatów; wysokość: 52 cm; 
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

299*

Tulipan papuzi premium
Sztuka
kwiat sztuczny z liściem, wysokość: 60 cm; 
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

099*

Kwiat pojedynczy
Sztuka 
sztuczny; wysokość: ok. 50 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3900*

LIVING ART
Wieniec wielkanocny
Sztuka 
średnica: ok. 30–34 cm; ręcznie wykonany; do wyboru różne rodzaje

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

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.
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TYLKO TERAZ

499*

FACKELMANN
Krajalnica 
do jajek
Sztuka
wykonana 
z tworzywa i stali 
nierdzewnej; idealna 
do krojenia jajek na plasterki

TYLKO TERAZ

799*

FOLIA
Folia wielokrotnego 
użytku do piekarnika
Sztuka
z zapobiegającą przywieraniu powłoką 
z teflonu; z możliwością przycięcia; 
łatwa w czyszczeniu; do wyboru:
• folia do pieczenia: 33 × 40 cm
• folia ochronna: 36 × 45 cm

TYLKO TERAZ

269*

AEC
Torebki do pieczenia mięsa/ryb
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 0,45)
z klipsami do zamykania; do pieczenia bez użycia tłuszczu; 
do wyboru: do pieczenia mięsa (35 × 43 cm) lub do pieczenia ryby (20 × 60 cm)

TYLKO TERAZ

3300*

HOME CREATION
Forma do pieczenia
Sztuka
z pokrywą do przechowywania; do wyboru: 
forma do ciasta, keksówka lub tortownica

MOŻNA MYĆ 
W ZMYWARCE

TYLKO TERAZ

5900*

QUALITY TEXTILES
Zasłona zaciemniająca
Sztuka
100% poliester; 
z nadrukiem metalicznym, 
wymiary: 140 × 260 cm; 
do wyboru różne rodzaje

  1201001 HOHENSTEIN HTTI  1201001 HOHENSTEIN HTTI  

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA DOMU

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.
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ALDI pracowicie działa na rzecz ochrony 
środowiska. Pomóż chronić pszczoły, 
wybierając kwiaty dostarczające 
im pożywienie. 
KUP LAWENDĘ I NAKARM PSZCZOŁĘ!

� iałamy 
odpowiedzialnie

WIOSNA
w roz� icie

TYLKO TERAZ

2499*

GARDEN FEELINGS
Wiśnia laurowa
Sztuka
wysokość: ok. 80–100 cm

TYLKO TERAZ

899*

GARDEN FEELINGS
Ziemia kokosowa
Opak. 600 g
(1 kg = 14,98)
do kwiatów doniczkowych, balkonowych 
i tarasowych; ze sprasowanych włókien 
kokosowych; w 100% beztorfowa; po dodaniu 
3 l wody uzyskuje się ok. 10 l ziemi kwiatowej

TYLKO TERAZ

2599*

GARDEN FEELINGS
Rododendron krzew
Sztuka 
średnica doniczki: 21 cm; średnica krzewu: ok. 40–50 cm; 
roślina zimotrwała po wysadzeniu do gruntu i przy 
odpowiedniej pielęgnacji; do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

999*

GARDEN FEELINGS
Lawenda
Sztuka 
wysokość: ok. 25–35 cm

TYLKO TERAZ

1299*

GARDEN FEELINGS
Kwiaty 
włoskie
Sztuka 
wysokość: ok. 20–35 cm; 
do wyboru różne rodzaje

27*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.

26.03
Hity OD CZWARTKU

Piękne
KWIATY



TYLKO TERAZ

1790*

PRIME FOOD
Żeberka
Cena za kg
wieprzowe; surowe; paski 

TYLKO TERAZ

2390*

Królik z podrobami
Cena za kg
świeży

TYLKO TERAZ

1599*

KABANOS
Kiełbasa biała
Cena za kg
surowa, w naturalnej osłonce

TYLKO TERAZ

1499*

PRIME FOOD
Łopatka wieprzowa 
Cena za kg
bez kości; pakowana próżniowo

TYLKO TERAZ

1199*

JELTEK
Jelita wieprzowe
Opak. 20 m
naturalne; 20 m; do sporządzenia kiełbasy

Przepis 
znajdziesz 
na aldi.pl

Zaskocz najbliższych i przygotuj domową kiełbasę.

Wszystkie 
produkty 

na stronie 
dostępne 

w lodówkach

produkt
chłodzony

28 *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.

OKAZYJNA

PIĄTKO
SOBOTA

 PT.–SOB. 27–28.03 



TYLKO TERAZ

999*

Śledzie z suszonymi 
pomidorami
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
marynowane filety śledziowe 
z suszonymi pomidorami i cebulką

TYLKO TERAZ

339*

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

TYLKO TERAZ

499*

Kabanosy Nasze polskie 
Opak. 120 g
(100 g = 4,16)
100 g produktu wyprodukowano ze 185 g mięsa 
wieprzowego; do wyboru: drobiowo-wieprzowe 
lub wieprzowe

TYLKO TERAZ

999*

Kiełbasa krakowska 
parzona 
Opak. 300 g 
(1 kg = 33,30)
wędzona, parzona; do wyboru: 
wieprzowa lub drobiowa

TYLKO TERAZ

549*

KRAKUS
Szynka w stylu włoskim
Opak. 140 g
(100 g = 3,92)
wieprzowa; w plastrach; 
100 g produktu wyprodukowano ze 107 g mięsa

TYLKO TERAZ

599*

Zestaw konesera
Opak. 120 g
(100 g = 4,99)
mix wędlin dojrzewających w plastrach; 
w opakowaniu: baleron Coppa, kindziuk 
oraz kindziuk z pieprzem

TYLKO TERAZ

259*

ABRAMCZYK
Dorsz czarny, 
filet
Cena za 100 g
ze skórą

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

699*

GUT DREI EICHEN
Wołowina 
w sosie 
własnym
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
zawartość wołowiny: 93%

TYLKO TERAZ

649*

Pierogi 
z łososiem 
i szpinakiem
Opak. 350 g
(1 kg = 18,54)
pakowane próżniowo pierogi 
z łososiem, szpinakiem i serem twarogowym

produkt
chłodzony

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.



NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

199*

Jajeczka 
wielkanocne
Cena za 100 g
praliny z czekolady 
mlecznej z nadzieniami 
o smakach: waniliowym, 
czekolady mlecznej, 
pralinowym z chrupkami 
i orzechowym z chrupkami 

CONRADL
Makowiec 
Opak. 400 g
(1 kg = 22,48)
masa makowa: 50%

TYLKO TERAZ

399*

Piwo 
Faxe Gold
Butelka 0,33 l
(1 l = 12,09)
międzynarodowy premium lager z pełnym, 
charakterystycznym i gładkim smakiem; 
połączenie najlepszego słodu, chmielu i wody; 
kraj pochodzenia: Dania
alk. 5,5% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 

JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

299*

Piwo Starovar
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
łagodny smak, złocisty kolor 
oraz gęsta piana sprawiają, 
że Starovar jest marką cenioną 
na całym świecie; delikatny, lekko 
gorzkawy smak wyraźnie różni się 
od bardziej znanych marek 
i na długo pozostaje w ustach;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.

899*

Mazurek 
wielkanocny 
Opak. 300 g
(1 kg = 21,63)
z trzema różnymi 
polewami do wyboru

649*

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.

OKAZYJNA

PIĄTKO
SOBOTA

 PT.–SOB. 27–28.03 

TYLKO TERAZ

129*

Ciastko malinowe z budyniem
Sztuka 70 g
(100 g = 1,84)
zawartość nadzienia budyniowego: 25%, malinowego: 12,5%



TYLKO TERAZ

4400*

PLAYLAND
Zwierzątko do skakania
Sztuka
rozwija równowagę i koordynację ruchową; 
maks. obciążenie: 50 kg; z pompką ręczną 
w zestawie; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

349*

LIVING ART 
Papier 
ozdobny
Rolka
błyszczący papier 
o gramaturze ok. 70 g/m²; 
długość rolki: ok. 5 m, szerokość: 70 cm; 
do wyboru 10 różnych wzorów

TYLKO TERAZ

9900*

GEOMAG 
Klocki magnetyczne
Zestaw
magnetyczne patyczki i metalowe kulki 
można łączyć ze sobą w dowolny sposób, 
tworząc niezliczone konstrukcje; klocki 
pobudzają kreatywność i ciekawość, 
rozwijają umiejętności manualne; 
do wyboru: zestaw 60 lub 81 elementów

DLA DZIECI 
OD 3. LUB 

5. ROKU ŻYCIA

DLA DZIECI 
OD 2. ROKU ŻYCIA

SAMODZIELNA 
PRZYCZEPA

SKRĘTNA 
KABINA

FLUORESCENCYJNE 
ŚWIATŁA

DLA DZIECI 
OD 3. ROKU ŻYCIA

TYLKO TERAZ

9900*

WADER
Magic Truck Action
Zestaw
• pojazd odwzorowujący ciężarówkę – lawetę
• z przodu zamontowane są fluorescencyjne światła, 

które po naświetleniu świecą w ciemności
• wymiary: 79 × 29,5 × 20,5 cm lub 80 × 21,5 × 20,5 cm
• do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

1999*

PANASONIC
Baterie
Opak. 16 szt. 
(1 szt. = 1,25)
alkaliczne; do wyboru: 
AA lub AAA

WYCIĄGARKA

RAMPA

DYSZA WODNAPOMPA WODNAPODNOŚNIK 
HYDRAULICZNY

100 % PEFC DC-COC-000699

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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1. 1.

TYLKO TERAZ

5500*

WALKX
Sneakersy 
dziewczęce/
chłopięce LED
Para 
materiał wierzchni: syntetyczny 
i tekstylny; tekstylna wyściółka; 
podeszwa z Phylonu; w zestawie 
kabel ładujący USB
Rozmiary: 30–36

3.

3.

PRZYCISK DO ZMIANY 
NAPISÓW LED

RUCHOME NAPISY 
LED 

9 RÓŻNYCH 
ZWROTÓW 

DO WYBORU

GNIAZDO 
ŁADOWANIA USB

2.
2.

WYRAŹ
siebie

4.4.

1.

32 *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

2900*

POCOPIANO
Bluza rozpinana 
dziewczęca/chłopięca
Sztuka
• modele dziewczęce: 60% bawełna, 40% poliester; 

do wyboru dwa rodzaje
• modele chłopięce: 60% bawełna, 40% poliester 

lub 92% bawełna, 8% wiskoza; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

Z BOCZNYMI 
KIESZENIAMI

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

2900*

POCOPIANO
Jeansy 
dziewczęce/chłopięce
Para 
• model dziewczęcy: 64% bawełna, 

33% poliester, 3% elastan; 
z wewnętrzną regulacją obwodu pasa

• model chłopięcy: 98% bawełna, 2% poliester; 
z wewnętrzną regulacją obwodu pasa

Rozmiary: 122–158  03.0.8990 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8990 HOHENSTEIN HTTI  

3.

2-PAK
TYLKO TERAZ

2200*

POCOPIANO
T-shirt z długim 
rękawem 
dziewczęcy/
chłopięcy
Opak. 2 szt.
100% bawełna lub 98% bawełna, 
2% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

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

2.

4.

33*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

4400*

GARDEN FEELINGS
Poduszki na krzesła
Zestaw 2 szt. 
wymiary: ok. 46,5 × 46 × 6,5 cm; z obszyciem 
na krawędziach; pikowane; z kolorystycznie 
dopasowanymi taśmami mocującymi; 
do wyboru różne rodzaje

   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

1999*

GARDEN FEELINGS
Siedzisko 
na krzesło
Sztuka
wymiary: ok. 91 × 42 × 3 cm; 
do wyboru różne kolory

   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

4900*

GARDEN FEELINGS
Nakładka 
na krzesło 
z wysokim 
oparciem
Sztuka
wymiary: ok.120 × 50 × 8 cm; 
z obszyciem na krawędziach; 
pikowana; z kolorystycznie 
dopasowanymi taśmami 
mocującymi; do wyboru 
różne rodzaje

   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

999*

Książka, 
wydanie kieszonkowe
Sztuka
wybór atrakcyjnych tytułów beletrystyki 
znanych autorów; do wyboru różne tytuły

1.

TYLKO TERAZ

2500*

GARDEN FEELINGS
Pokrowiec 
na meble ogrodowe
Sztuka
pokrowiec na grilla, meble ogrodowe lub leżak; 
do wyboru: owalny z zieloną lamówką, okrągły 
z zieloną lamówką, owalny z antracytową 
lamówką, owalny z nadrukowanym wzorem 
(wysokość wzoru: ok. 39 cm) i z zieloną 
lamówką; wymiary: o średnicy 160 cm lub 
230 × 160 cm; pokrowiec na leżak z zieloną 
lamówką: wymiary: 190 × 65 × 80/40 cm

POKROWIEC 
NA LEŻAK, 
WYMIARY: 

190 × 65 CM; 
WYS. 80/40 CM

KSZTAŁT OWALNY, 
WYMIARY: 

230 × 160 CM; 
WYS. 90 CM

34 *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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GARDEN FEELINGS
Stół ogrodowy składany 
Boulevard
Sztuka 
metalowy stelaż (45 × 25 mm), malowany proszkowo; 
regulacja poziomu w jednej nóżce; powierzchnia 
z certyfikowanego drewna PEFC, odporna na zabrudzenia 
i popiół; wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 132 × 90 × 71 cm

TYLKO TERAZ

279*

TYLKO TERAZ

179*

GARDEN FEELINGS
Stół ogrodowy składany 
Sztuka 
metalowy stelaż, malowany proszkowo; 
regulacja poziomu w jednej nóżce; powierzchnia 
z certyfikowanego drewna PEFC, odporna 
na zabrudzenia i popiół; wymiary (dł. × szer. × wys.): 
ok. 110 × 70 × 71 cm; kolor antracytowy

TYLKO TERAZ

6500*

GARDEN FEELINGS
Krzesło 
ogrodowe
Sztuka 
odpornie na promieniowanie UV; 
maksymalne obciążenie: 110 kg; 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
ok. 60 × 58,5 × 89 cm

WIOSENNE
spotkania

3.

3.

2.

1.

GARDEN FEELINGS
Krzesło 
z wysokim oparciem 
Sztuka
materiał: 100% polipropylen z recyklingu; 
matowy; wysokość oparcia: ok. 58,5 cm; siedzisko 
(szer. × głęb.): 47 × 50 cm; szerokość podłokietników: 
ok. 7 cm; waga: ok. 5,85 kg; kolor antracytowy

TYLKO TERAZ

149*

2.

35*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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OGRÓD FUNKCJONALNY

GARDEN FEELINGS
Skrzynia ogrodowa 
na kółkach 
Sztuka 
materiał: 100% polipropylen; imitacja drewna; 
zamykana; dwa uchwyty po bokach; 2 kółka 
ułatwiające transport; odporna na wodę 
bryzgową; możliwość zamknięcia na kłódkę; 
łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi

TYLKO TERAZ

149*

Tunel foliowy
Sztuka
wymiary: 290 × 200 × 200 cm; 
wzmocniona folia poliuretanowa; 
chroni przed promieniowaniem UV 
(2 lata ochrony); 6 okien wentylacyjnych; 
rolowane drzwi z zamkami 
błyskawicznymi wysokiej jakości; 
montaż za pomocą śrub 
zapewnia solidną konstrukcję tunelu

HITCENOWY

239*

28.03
Hity OD SOBOTY

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

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. 13/2020

www zawszealdi.plfacebook.com/aldipolska

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 7.00
Formularz kontaktowy na aldi.pl


