
MLEKO ŚWIEŻEJ DATY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

produkt
chłodzony

Kaczka
Cena za kg

-36% 

699
1099

SERAVITA
Ser Gouda
Opak. 1 kg

-33% 

19491299

produkt
chłodzony

LE COQ DE FRANCE
Francuski ser 
Camembert
Opak. 250 g 
(100 g = 2,00)

-28% 

499
699

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 22–27.02
SPRAWDŹ Smaki EUROPY

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

JUŻ OD CZWARTKU



-58%

249
599

DO-58%OWOCE 
I WARZYWA

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-50%

299
599

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

-53%

279
599

Fasola biała 
świeża 
Opak. 1 kg

-25%

599
799 Sałata lodowa

Sztuka
klasa I

Cebula żółtaCebula żółta
Opak. 2 kgOpak. 2 kg
(1 kg = 1,25)

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.
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ŚWIEŻE Z GRUNTU i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TARTA JABŁKOWA 
SKŁADNIKI:
• szklanka mąki pszennej 

DOBRE PLONY
• pół kostki masła 

MLECZNA RZEKA 
• 2 żółtka 
• 1/4 szklanki cukru 

pudru ALBONA

• łyżeczka proszku 
do pieczenia ALBONA

• 4 jabłka ŚWIEŻE JESZ
• sok i skórka otarta z jednej cytryny
• cukier wanilinowy ALBONA

PRZEPIS:
Składniki ciasta zagnieć w zwartą kulę i odstaw do schłodzenia 
w lodówce na min. 30 min. W tym czasie umyj jabłka, usuń gniazda 
nasienne i pokrój owoce w cienkie plasterki. Połącz z sokiem i skórką 
cytryny oraz saszetką cukru waniliowego.
Schłodzone ciasto rozwałkuj. Okrągłą foremkę o średnicy 24 cm wyłóż 
ciastem – zarówno dno, jak i jej brzegi. Ciasto ponakłuwaj widelcem 
w kilku miejscach i piecz 15 min w piekarniku nagrzanym do 180°C. 
Na podpieczone ciasto wyłóż odsączone z soku plasterki jabłek i piecz 
kolejne 30 min, aż owoce się lekko zarumienią. 
Smacznego!

TARTA JABŁKOWA TARTA JABŁKOWA 

• łyżeczka proszku 
do pieczenia ALBONA
4 jabłka ŚWIEŻE JESZ
sok i skórka otarta z jednej cytryny

TARTA JABŁKOWA 

do pieczenia ALBONA
4 jabłka ŚWIEŻE JESZ
sok i skórka otarta z jednej cytryny

-43%

449
799

Cytryny 
Cena za kg
klasa I

-43%

199
349

Jabłka czerwone 
pakowane 
Opak. 800 g
(1 kg = 2,49)
klasa I

-42%

399
699

Mandarynki 
Cena za kg
klasa I

SŁODKIE
� pomnienie lata

POLSKIE
JABŁKA

3Oferta 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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GOODVALLEY
Mięso siekane z szynki
Opak. 400 g 
(1 kg = 24,98)
z chowu bez antybiotyków; zwierzęta karmione 
paszą bez GMO; zerowy ślad węglowy

TYLKO TERAZ

999
DZIKI TROP
Gulasz z jelenia
Opak. 300 g
(1 kg = 43,00)
mięso z dziczyzny z polskich lasów; wolne od antybiotyków; nie z hodowli 

TYLKO TERAZ

1290

-21%

549
699

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczki 
z piersi kurczaka
Opak. 400 g 
(1 kg = 13,73)
świeże

-36%

699
1099

Kaczka
Cena za kg
świeża; bez podrobów 

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

DO-36%MIĘSO

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.
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ŁUKÓW
Kulki 
mięsne
Opak. 300 g 
(1 kg = 26,63)
wołowe; surowe

TYLKO TERAZ

799

BOBOWINA
Niemięso – 
roślinna alternatywa dla mięsa
Opak. 200 g 
(100 g = 8,95)
prosty skład – tylko bób, groch, olej rzepakowy i przyprawy; 
do spożywania na ciepło lub zimno; do wyboru: mielone 
lub kawałki z czosnkiem i ziołami

TYLKO TERAZ

1790

-30%

699
999

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz 
Opak. 500 g 
(1 kg = 13,98)
z szynki wieprzowej

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

TARCZYŃSKI
Kabanosy 
roślinne 
Opak. 90 g
(100 g = 5,54)
100% roślinne; 
wysoka zawartość 
białka i błonnika

TYLKO TERAZ

499

ABRAMCZYK
Łosoś 
pacyficzny, 
filet
Cena za 100 g
ze skórą

TYLKO TERAZ

449 *

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

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

5Oferta 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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-25%

749
999

TAKIE PROSTE
Kebab 
z kurczaka 
z sosem
Opak. 450 g 
(1 kg = 16,64)
pieczone cięte mięso z kurczaka 
w przyprawach; do spożycia 
na zimno lub po podgrzaniu

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

KING’S CROWN
Mieszanka grzybowa
Słoik 970 g 
(1 kg = 22,62)
mieszanka grzybów: łuszczak, boczniak, pieczarka, 
pochwiak; masa netto po odsączeniu: 530 g

TYLKO TERAZ

1199

LA FINESSE
Danie 
gotowe
Puszka 800 g 
(1 kg = 8,74)
do wyboru: 
z ziemniakami, z białą 
kapustą i wieprzowiną, 
gulasz z zielonej fasoli

TYLKO TERAZ

699

GUT DREI EICHEN
Wieprzowina 
w sosie 
własnym
Puszka 300 g 
(1 kg = 21,63)
mięso wieprzowe: 95% 

TYLKO TERAZ

649

-25%

429
579

ALL SEASONS
Szpinak w liściach
Opak. 750 g 
(1 kg = 5,72)
w porcjach

DAWTONA 
Passata Rustica
Butelka 690 g
(1 kg = 4,33)
przetarte pomidory

-21%

299
379

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
chłodzony

 bez dodatku fosforanów
 bez dodatku glutaminianu 

monosodowego

-25%

399
539

OCEAN STEAMER
Filet z tuńczyka 
w oleju
Puszka 195 g
(100 g = 2,85)
w oleju słonecznikowym; 
doskonały do sałatek; masa 
netto po odsączeniu: 140 g

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.
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NA EKSPOZYTORZE

SAMA SŁODYCZ i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

JUTRZENKA DOBRE MIASTO
Śliwka w czekoladzie
Cena za 100 g
kandyzowana śliwka oblana czekoladą; do wyboru: klasyczna, korzenna lub waniliowa

TYLKO TERAZ

249

LOLLS
Lizak z witaminami
Opak. 8 g
(100 g = 14,88)
suplement diety; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

119

-23%

699
919

TRADER JOE’S
Orzechy nerkowca
Opak. 150 g 
(100 g = 4,66)
solone 

-25%

1499
1999

Miód 
wielokwiatowy
Słoik 1 kg 
nektarowy

-25%

299
399

GOLDEN FRUIT
Mus jabłkowy
Słoik 720 g 
(1 kg = 4,15)
94% jabłek; idealny do deserów

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

349
VERBENA 
Ciasteczka 
Opak. 90 g
(100 g = 3,88)
z dodatkiem lawendy i borówek, 
wzbogacone niacyną – witaminą B3; 
z wysoką zawartością błonnika

CHÂTEAU
Czekolada 
orzechowa gorzka
Opak. 100 g
zawartość orzechów laskowych: 27%

-25%

299
399

DR GERARD
Pryncypałki
Opak. 214/235 g 
(100 g = 1,63/1,49)
wafle z kremem, w czekoladzie; 
do wyboru: z kremem kakaowym 
lub o smaku orzechowym 

-22%

349
449

Czekolada 
orzechowa gorzka

7Oferta 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 22–27.02



-26%

125
169

CISOWIANKA
Woda mineralna 
lekko gazowana
Butelka 1,5 l 
(1 l = 0,83)
średnio nasycona dwutlenkiem węgla 
pochodzenia naturalnego; średnio 
zmineralizowana; niskosodowa

TCHIBO
Kawa 
Exclusive
Opak. 1 kg
palona; ziarnista

TYLKO TERAZ

3499
-23%

999
1299

MARKUS
Mild
Opak. 500 g 
(1 kg = 19,98)
kawa mielona; 
100% ziaren kawy arabika

WESTMINSTER
Herbatka czarna
Opak. 25 × 1,75 g
(1 szt. = 0,12)
aromatyzowana; do wyboru: 
cytrynowa lub owoce leśne

-25%

299
399

WOSANA
Sok 
pomarańczowy 
Butelka 2,8 l
(1 l = 2,85)
100% owoców

TYLKO TERAZ

799

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

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.
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MLEKO ŚWIEŻEJ DATY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

-28%

499
699

LE COQ DE FRANCE
Francuski ser Camembert
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)
oryginalny francuski ser z porostem białej pleśni; 
do wyboru: klasyczny lub pikantny

Ten smak, ten aromat, to pochodzenie…! Ten ser z pewnością został stworzony 
do wyższych celów! Na romantyczne kolacje, modne brunche i na tête-à-tête 

przy lodówce… w domu i w ALDI! Serrrdecznie zapraszamy, bo jest wiele powodów, 
by wpaść po nabiał do ALDI!

produkt
chłodzony

9Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Rjażenka
Opak. 330 g
(1 kg = 7,55)
napój mleczny o gęstej, 
kremowej konsystencji 
i karmelowej barwie; 
powstały z fermentowanego 
mleka po kilkugodzinnej 
obróbce termicznej w piecu

TYLKO TERAZ

249

MÖVENPICK
Jogurt 
śmietankowy
Opak. 150 g
(100 g = 1,99)
do wyboru: brzoskwinia-marakuja, 
jeżyna-wanilia, limonka-mandarynka, 
wiśnia

TYLKO TERAZ

299
Ser Džiugas® 
Delicate
Opak. 180 g
(100 g = 7,22)
litewski ser twardy 
dojrzewający 24 miesiące; 
charakteryzuje się 
subtelnym, bogatym 
smakiem; w kawałku

TYLKO TERAZ

1299

Masło 
włoskie 
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
wyprodukowane 
z włoskiego mleka; 
zawartość tłuszczu: 82%

TYLKO TERAZ

599
WYKE FARMS
Ser Cheddar mix
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
brytyjski ser półtwardy; do wyboru:
• Mild – o łagodnym kremowym smaku, dojrzewający 3 miesiące
• Mature – o wyrazistym kwaskowatym smaku, dojrzewający 6 miesięcy
• Red Leichester – o kremowym i łagodnym smaku i lekko 

pomarańczowej barwie, dojrzewający 6 miesięcy
  

TYLKO TERAZ

799

-25%

899
1199

TAPAS DE QUESO
Deska serów 
hiszpańskich
Opak. 180 g 
(100 g = 4,99)
zestaw serów hiszpańskich zestaw serów hiszpańskich 
z mleka krowiego, owczego z mleka krowiego, owczego 
i koziego; w plastrach

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

Deska serów 
francuskich
Opak. 215 g
(100 g = 6,04)
oryginalne sery 
francuskie: 
• Petit Cantal 
• Saint-Nectaire 
• Fourme d’Ambert

TYLKO TERAZ

1299

-24%

379
499

CASA MORANDO
Krem
antipasti
Opak. 150 g 
(100 g = 2,53)
do wyboru: paprykowy, z czosnkiem niedźwiedzim, z serem feta, 
miodowo-musztardowy, z suszonymi pomidorami

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

10 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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EUROPYEUROPY Smaki

Mleko krów 
rasy Jersey
Karton 500 ml 
(1 l = 5,38)
uważane za najbardziej wartościowe; mleko 
pełne, zawiera 5% tłuszczu i 3,9% białka; 
idealne do kawy, tworzy obfitą i gęstą piankę

TYLKO TERAZ

269

LYTTOS
Ser Feta
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
oryginalna grecka feta; 
z mleka owczego i koziego

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

D’ANTELLI
Ser Burrata
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)
oryginalny ser z mleka 
krowiego o łagodnym 
smaku, w kształcie sakiewki 
skrywającej półpłynną 
mieszankę śmietany 
i strzępków mozzarelli; 
idealny do sałatek, makaronu

TYLKO TERAZ

599

Ser 
Manchego 
Opak. 150 g 
(100 g = 5,99)
ser hiszpański 
o wyrazistym smaku; 
w 100% z mleka owczego, 
dojrzewający 3 miesiące; 
w kawałku

TYLKO TERAZ

899

LANDANA
Ser Gouda Jersey 
łagodny/mocno dojrzały
Opak. 250/180 g
(100 g = 6,80/9,44)
produkowany wyłącznie z mleka pochodzącego od krów rasy Jersey, ma wyjątkowy 
i charakterystyczny smak, dojrzewa minimum 10/40 tygodni; w kawałku

TYLKO TERAZ

1699

DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

MÖVENPICK
Krem orzechowy
Opak. 300 g
(1 kg = 43,30)
do wyboru: orzechowo-mleczny, 
orzechowo-nugatowy lub orzechowo-kakaowy

TYLKO TERAZ

1299

TYLKO TERAZ

499
Konfitura 
brzoskwiniowa
Słoik 446 g 
(1 kg = 11,19)
oryginalna grecka; 85% owoców

-24%

499
665

BRITISH STYLE
Konfitura z pomarańczy
Opak. 450 g 
(1 kg = 11,09)
do wyboru: z pomarańczy, z pomarańczy z whisky 
lub z pomarańczy, grejpfrutów i cytryn

TYLKO TERAZ

499

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

11Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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ŚWIEŻE Z GRUNTU i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

LYTTOS
Chleb pita
Opak. 300 g
(1 kg = 12,63)
do nadziewania; do wyboru: naturalny, z pomidorami lub z oliwkami

TYLKO TERAZ

379
Bułka scones 
szkocka
Sztuka 70 g
(100 g = 2,84)
z kawałkami czekolady

TYLKO TERAZ

199

Ciabatta pomidorowa
Sztuka 90 g
(100 g = 1,43)
pszenna, z kostkami pomidorowymi

TYLKO TERAZ

129Ciastko burek z serem
Sztuka 85 g
(100 g = 2,34)
zawartość sera: 17% 

TYLKO TERAZ

199

Focaccia 
śródziemnomorskaśródziemnomorska
Sztuka 90 g 
(100 g = 2,54)
z dodatkiem pomidorów, papryki, 
oliwek oraz kaparów

-23%

229
299

Croissant 
maślany
Sztuka 51 g 
(100 g = 1,55)
zawartość masła: 27%

-33%

079
119

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

12 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

-23%

999
1299

HOWE
Kiełbaski norymberskie
Opak. 250/300 g 
(100 g = 4,00/1 kg = 33,30)
mięso wieprzowe: 95%; do wyboru: klasyczne lub odtłuszczone

-28%

249
349

Boczek Lardons
Opak. 60 g 
(100 g = 4,15)
wieprzowy; wędzony; w kostkach; 
kraj pochodzenia: FrancjaTYLKO TERAZ

399
Pasztet 
belgijski
Opak. 80 g
(100 g = 4,99)
do wyboru: z dzika, 
sarny, zająca, bażanta

TYLKO TERAZ

349
Mortadela Bologna
Opak. 70 g
(100 g = 4,99)
wieprzowa; w plastrach

TYLKO TERAZ

1199
Zestaw wędlin hiszpańskich
Opak. 120 g
(100 g = 9,99)
wędliny dojrzewające; zestaw zawiera: szynkę Serrano, 
chorizo, salchichon

TREMONDI
Salami międzynarodowe
Opak. 100 g
do wyboru:
• hiszpańskie – pikantne chorizo
• francuskie – bagietkowe lub z czarnym pieprzem i serem Comté
• włoskie – z parmezanem

-23%

419
549

TYLKO TERAZ

1199
PICK
Kiełbasa paprykowa 
dojrzewająca
Opak. 200 g
(100 g = 6,00)
oryginalny produkt węgierski

DO-28%PŁACISZ
MNIEJEUROPYEUROPY Smaki

13Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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-20%

599
749

Danie 
gotowe
Opak. 400 g 
(1 kg = 14,98)
do wyboru: kotlet mielony z purée
ziemniaczanym i buraczkami 
zasmażanymi lub kotlet drobiowy z purée 
ziemniaczanym z marchewką i groszkiemziemniaczanym z marchewką i groszkiem

LYTTOS
Makaron 
Kritharaki
Opak. 500 g 
(1 kg = 4,98)
grecki makaron; 100% pszenicy durum 

TYLKO TERAZ

249
LYTTOS
Grecka zupa
Puszka 800 g 
(1 kg = 12,49)
do wyboru: zupa o smaku 
gyros z papryką i cebulą 
lub zupa z biftekami i ryżem

TYLKO TERAZ

999

Gnocchi 
Opak. 450 g
(1 kg = 14,42)
włoskie kluski 
ziemniaczane

TYLKO TERAZ

649

LA FINESSE
Ravioli
Puszka 800 g 
(1 kg = 7,49) 
do wyboru: z mięsem 
wołowym w sosie 
pomidorowym lub bolognese 

TYLKO TERAZ

599

FROSTA
Moussaka 
Opak. 350 g
(1 kg = 25,69)
grecka zapiekanka, 
na bazie bakłażana, 
pomidorów oraz 
mielonego mięsa

TYLKO TERAZ

899

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
chłodzony

Tortilla 
hiszpańska
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
z ziemniaków i jajek, 
do wyboru: naturalna 
lub z cebulą

TYLKO TERAZ

899

produkt
chłodzony

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

14 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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SKANDINAVIC’S
Sos duński
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
oryginalna duńska 
remulada

TYLKO TERAZ

499

LYTTOS
Grecka oliwa z oliwek
Butelka 750 ml
(1 l = 26,65)
tłoczona na zimno; z oliwek Koroneiki 

TYLKO TERAZ

1999

LYTTOS
Zielone oliwki
Słoik 350 g
(100 g = 3,50)
nadziewane migdałami 
lub czosnkiem; masa netto 
po odsączeniu: 200 g

TYLKO TERAZ

699

CUCINA
Paluchy 
włoskie 
grissotti
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
do wyboru: z nasionami 
sezamu, z siemieniem lnianym 
i makiem, z oliwkami i solą

TYLKO TERAZ

499

LYTTOS
Greckie zielone 
oliwki
Słoik 1,6 kg 
(1 kg = 17,64)
oliwki olbrzymie, bez pestek; 
masa netto po odsączeniu: 
850 g

TYLKO TERAZ

1499

LYTTOS
Papryczki 
peperoni
Opak. 500 g 
(100 g = 3,12)
lekko pikantne; masa netto 
po odsączeniu: 160 g

TYLKO TERAZ

499

-23%

229
299

TAKIE PROSTE
Ciasto 
francuskie
Opak. 275 g 
(1 kg = 8,33)
idealne do słodkich i słonych 
domowych wypieków

produkt
chłodzony

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•
EUROPYEUROPY Smaki
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NA EKSPOZYTORZE

-20%

379
479

HARIBO
Złote Misie
Opak. 200 g 
(100 g = 1,90)
o smaku owocowym

TYLKO TERAZ

1399
Grecka baklava
Opak. 175 g
(100 g = 7,99)
do wyboru różne smaki 

TYLKO TERAZ

999
RITTER SPORT
Jamaica Rum
Opak. 200 g 
(100 g = 5,00)
batoniki o smaku orzechowo-rumowym w mlecznej czekoladzie 

ROSHEN
Baton
Opak. 40/43 g
(100 g = 3,23/3,00)
z mlecznej czekolady; do wyboru: 
• wypełniony nadzieniem karmelowym
• wypełniony nadzieniem crème brûlée

TYLKO TERAZ

129

ORION
Czekolada 
Studentská
Opak. 180 g
(100 g = 3,88)

TYLKO TERAZ

699

TYLKO TERAZ

599
FAZER
Dumle 
Opak. 120 g
(100 g = 4,99)
cukierki z toffi 
w mlecznej czekoladzie

LYTTOS
Batony 
nugatowe
Opak. 4 × 35 g
(100 g = 4,28)
do wyboru:
• z migdałami
• z migdałami i żurawiną
• z orzeszkami 

i pomarańczą

TYLKO TERAZ

599

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ
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TYLKO TERAZ

999
Ukraińska chałwa 
słonecznikowa
Opak. 470 g 
(1 kg = 21,26)
w polewie czekoladowej; do wyboru: arachidowa, 
kakaowa, kokosowa

TYLKO TERAZ

699
CUCINA
Oryginalne włoskie 
Cantuccini
Opak. 300 g 
(1 kg = 23,30)
włoskie ciasteczka z migdałami 
lub z kawałkami czekolady

TYLKO TERAZ

899
TWININGS
Herbata czarna
Opak. 25 × 2 g 
(1 szt. = 0,36)
do wyboru: Earl Grey, Lemon, English Breakfast, Lady Grey

Kawa Starego Lwowa 
Opak. 250 g
(100 g = 4,80)
kawa wyprodukowana przez jednego z największych producentów kawy na Ukrainie; do wyboru:
• legumina – mieszanka kawy arabika Ethiopia, arabika Columbia; z aromatem Irish Cream 
• luksusowa – mieszanka kawy arabika Ethiopia, arabika Columbia i arabika Meksyk
• śniadaniowa – mieszanka kawy arabika Brazylia, robusta Indonezja, robusta Indie Cherry
• marcepanowa – mieszanka kawy arabika Etiopia, arabika Uganda; z aromatem orzechowym

TYLKO TERAZ

1199

TYLKO TERAZ

499
GIMOKA
Gran Festa
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)
kawa mielona, włoska; 
mieszanka robusty 
i arabiki

TYLKO TERAZ

699
Kofola
Butelka 1 l
napój gazowany 
o smaku coli; 
z syropem Kofo 
zawierającym 
14 ziołowych 
składników

Kwas 
chlebowy 
Lidsky
Butelka 1,5 l
(1 l = 4,66)
jasny; powstaje w wyniku 
naturalnej fermentacji, 
doskonale gasi pragnienie; 
kraj pochodzenia: Białoruś

TYLKO TERAZ

699

EUROPYEUROPY Smaki

17Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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PIWNA PÓŁKA

-23%

299229
Piwo Žatecký Světlý LežákPiwo Žatecký Světlý Ležák
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,58)
piwo jasne, warzone według receptury stworzonej 
przez Tomáša Lejseka, znanego czeskiego piwowara; 
recepturę tę wyróżnia wyjątkowy chmiel z Žatca – 
przez Tomáša Lejseka, znanego czeskiego piwowara; 
recepturę tę wyróżnia wyjątkowy chmiel z Žatca – 
przez Tomáša Lejseka, znanego czeskiego piwowara; 

nadaje on piwu łagodnie goryczkowy smak i dobrze 
zbalansowany aromat
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.

TYLKO TERAZ

499
Piwo 
Hoegaarden
Butelka 0,33 l
(1 l = 15,12)
białe piwo pszeniczne 
produkowane 
od średniowiecza; 
posiada wspaniałe 
walory smakowe; dodatek 
kolendry i gorzkich 
pomarańczy nadają 
mu wyjątkową świeżość 
i niepowtarzalny aromat
kraj pochodzenia: Belgia
alk. 4,9% obj.

TYLKO TERAZ

499
BRAMBŮRKY
Kotlíkové chipsy 
z kotła 
Opak. 120 g
(100 g = 4,16)
do wyboru: solone, bekonowe, czosnkowe lub serowo-musztardowe

TYLKO TERAZ

349
Piwo Mythos
Puszka 0,5 l 
(1 l = 6,98)
lager o jasnej, słomkowej 
barwie i orzeźwiającym, 
przyjemnym smaku; 
najbardziej znane 
eksportowe piwo greckie
kraj pochodzenia: Grecja
alk. 4,7% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

299
FEURICH
Krakersy 
solone
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)
do wyboru: klasyczne, 
pełnoziarniste lub z sezamem

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

799
BABUSZKA AGAFIA
Szampon/Balsam 
do włosów
Opak. 550 ml 
(1 l = 14,53)
z organicznymi składnikami; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

499
BABUSZKA AGAFIA
Krem do rąk/stóp
Opak. 75 ml 
(100 ml = 6,65)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

549
BABUSZKA AGAFIA
Szampon 
do włosów
Opak. 350 ml 
(1 l = 15,69)
zawiera mydlnicę lekarską, 
naturalną bazę myjącą; 
do wyboru rożne rodzaje 

TYLKO TERAZ

2199
BABUSZKA AGAFIA
Mydło 
do ciała 
i włosów
Opak. 500 ml 
(1 l = 43,98)
naturalne, o delikatnej 
formule; do wyboru białe 
lub czarne 

TYLKO TERAZ

799
BABUSZKA AGAFIA
Mydło w płynie
Opak. 500 ml 
(1 l = 15,98)
oczyszcza i pielęgnuje; 
do wyboru różne rodzaje 

BABUSZKA AGAFIA
Żel pod prysznic
Opak. 350 ml 
(1 l = 28,54)
nawilżający, 
na bazie czarnego mydła 

TYLKO TERAZ

999

BABUSZKA AGAFIA
Maseczka do twarzy
Opak. 100 ml 
do wyboru: odmładzająca lub odświeżająca

TYLKO TERAZ

849

Z EUROPYZ EUROPYPiękno

19Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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-33%

299199
EURODONT
Pasta do zębów 
dla dzieci
Opak. 100 ml
chroni przed powstawaniem 
próchnicy; przyjemny smak; 
do wyboru różne rodzaje

-25%

469349
EURODONT
Szczoteczka 
do zębów 
premium
Opak. 2 szt. 
specjalny kształt włókien 
umożliwia dokładne czyszczenie 
trudno dostępnych miejsc; 
powierzchnia do czyszczenia 
języka redukuje osad bakteryjny; 
do wyboru różne rodzaje

-30%

499349
EURODONT
Płyn 
do płukania 
jamy ustnej
Butelka 500 ml 
(1 l = 6,98)
zapobiega próchnicy 
i problemom z dziąsłami, 
pozostawiając świeży oddech; 
do wyboru różne rodzaje 

-26%

14991099

SENSODYNE
Pasta 
do zębów 
Ultraszybka 
Ulga
Opak. 75 ml
(100 ml = 14,65)
przynosi szybką ulgę 
w nadwrażliwości

-30%

499349
EURODONT
Szczoteczka 
do zębów 
dla dzieci
Opak. 2 szt. 
ergonomiczny uchwyt; 
do wyboru różne rodzaje 

-23%

299229
EURODONT
Specjalistyczna 
pasta do zębów
Opak. 125 ml 
(100 ml = 1,83)
codzienna kompleksowa 
ochrona przed próchnicą, 
kamieniem nazębnym 
i paradontozą; do wyboru 
różne rodzaje

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ
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STREFA PUPILA

-33%

299199
MR. FRESH
Odświeżacz 
powietrza 
w żelu
Opak. 150 g 
(100 g = 1,33)
do wyboru: wanilia, lawenda 
lub cytryna

-25%

999749
MR. FRESH
Wkład 
do automatycznego 
odświeżacza 
powietrza
Opak. 250 ml 
(100 ml = 3,00)
do wyboru: konwalia, lawenda lub wiśnia z wanilią

-28%

699499
CLINAIR
Tabletki do czyszczenia WC
Opak. 16 × 25 g
(1 szt. = 0,31)
3 fazy działania: czyszczenie, odkamienianie, utrzymanie higieny 
i świeżości; do wyboru zapach: cytrynowy lub morski

-26%

889649
PEDIGREE 
Dentastix
Opak. 270 g 
(1 kg = 24,04)
przekąski dla psa redukujące 
przyrost kamienia nazębnego

-22%

899699
ALNUTRA
Karma półmokra 
dla psa
Opak. 1,5 kg 
(1 kg = 4,66)
pełnoporcjowa dla dorosłych psów; 
soczyste kąski z wołowiną

-24%

499379
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

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ
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Labraks 
patroszony
Cena za 100 g 
świeży; tusza

TYLKO TERAZ

299

DAWN MEATS
Stek z nogi 
jagnięcej
Opak. 300 g
(1 kg = 76,33)
świeży; na wykwintny obiad

TYLKO TERAZ

2290

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Bułka bawarska
Sztuka 100 g
pszenna 

-26%

115085

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

Bataty
Cena za kg
słodkie ziemniaki

TYLKO TERAZ

699 Nektarynki
Cena za kg
klasa I

TYLKO TERAZ

1699
Pomidor 
mięsisty 
Cena za kg 
klasa I 

-30%

699
999

22 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Kopytka 
ziemniaczane
Opak. 450 g
(1 kg = 11,09)
ręcznie robione kluski, 
aż 64% ziemniaków 

TYLKO TERAZ

499
MAMA MANCINI
Pizza 4 sery
Opak. 320 g
(1 kg = 14,03)
z pieca kamiennego

-25%

599449

KING’S CROWN
Korniszony 
premium
Słoik 350 g 
(100 g = 1,94)
do wyboru: z chili, 
z miodem, z ziołami; 
masa netto 
po odsączeniu: 190 g

-21%

469369
KING’S CROWN
Papryka 
opiekana
Słoik 530 g 
(1 kg = 12,87)
delikatna, słodko-kwaśna; 
bez skórki; w aromatycznej zalewie; 
masa netto po odsączeniu: 310 g

-24%

529399

KRAKUS
Szynka polska
Opak. 140 g
(100 g = 3,21)
w plastrach; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 107 g mięsa wieprzowego

-25%

599449 SERAVITA
Ser Gouda
Opak. 1 kg
ser żółty typu holenderskiego; 
w plastrach

-33%

19491299

Kiełbaski 
wiedeńskie
Opak. 2 × 150 g
(1 kg = 16,63)
86% mięso wieprzowe; w praktycznym 
dwupaku; bez dodatku fosforanów, 
bez dodatku glutaminianu monosodowego

-33%

749499

LEMAR
Danie gotowe
Słoik 500/510 g 
(1 kg = 5,98/5,86)
do wyboru: fasolka 
po bretońsku, gołąbki 
w sosie pomidorowym, 
pulpety w sosie 
pomidorowym

-25%

399299

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

WCZEŚNIEJ 
POD MARKĄ 

KLOSTERGARTEN

 bez dodatku aromatów

23Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 25–27.02

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

OLMA
Deser 
trójwarstwowy
Opak. 145 g 
(100 g = 1,23)
połączenie bitej śmietany, 
budyniu i dżemu owocowego; 
do wyboru:
• waniliowy ze śmietaną 

i dżemem wiśniowym
• waniliowy ze śmietaną 

i dżemem malinowym
• czekoladowy ze śmietaną 

i dżemem wiśniowym
• czekoladowy ze śmietaną 

i dżemem malinowym

TYLKO TERAZ

179

OLMA
Jogurt Pierot
Opak. 175 g
(100 g = 1,14)
do wyboru: czekolada-orzech, 
czereśnia, jagoda, kokos-
ananas

TYLKO TERAZ

199

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

HELIO
Migdały prażone
Opak. 100 g 
bez dodatku soli i tłuszczu

TYLKO TERAZ

699

-25%

999749

CHÂTEAU
Wiśnie w likierze
Opak. 250 g
(100 g = 3,00)
czekoladki nadziewane 
wiśnią w likierze

Krówka
Opak. 250 g 
(100 g = 1,40)
mleczna

-20%

439349
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DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

Pepsi
Puszka 330 ml
(1 l = 6,03)
napój gazowany 
o orzeźwiającym smaku; 
z kofeiną

TYLKO TERAZ

199

Fit 
Ziemniaczki 
Opak. 75 g 
(100 g = 4,65)
prażynki ziemniaczane 
z solą morską lub 
z czarnuszką 

TYLKO TERAZ

349

Piwo Trzy Góry
Butelka 1 l
piwo dolnej fermentacji w niemieckim 
stylu Hell, produkowane według 
oryginalnej receptury od 1875 roku; 
charakteryzuje się słodkawym, 
słodowym smakiem oraz delikatną 
goryczką; wyrazisty aromat chmielu 
odmiany Polaris z nutami owoców 
cytrusowych, eukaliptusa oraz mięty
kraj pochodzenia: Rosja
alk. 4,9% obj.

TYLKO TERAZ

899

-28%

1399999
Syrop malinowy
Butelka 0,5 l 
(1 l = 19,98)
55% tłoczonego soku malinowego

DELIKATO
Ketchup/Majonez 
z przyprawami
Opak. 875 ml 
(1 l = 6,27)
do wyboru:
• ketchup z przyprawą curry – łagodny
• ketchup z przyprawą curry – pikantny
• sos majonezowy z przyprawami

-21%

699549

TRADER JOE’S
Orzeszki ziemne 
prażone
Opak. 150 g 
(100 g = 1,46)
do wyboru: o smaku paprykowym 
lub z pieprzem

-26%

299219

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

1999
GARDENLINE
Hortensja
Sztuka
w doniczce o średnicy 14 cm; 
do wyboru różne kolory 

699
GARDENLINE
Kalanchoe 
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm, 
wysokość rośliny: 22–30 cm; 
do wyboru różne kolory

Piękne
KWIATY

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

25Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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