
Tradycyjne 
Jadło 
Słoik 160/180 g
(100 g = 4,68/4,16)

TYLKO TERAZ

749*

TRADYCYJNE 
SMAKI
regionów

TREMONDI
Salami międzynarodowe
Opak. 100 g

HITCENOWY

4900*

ROYAL CLASS
Koszula męska biznesowa
Sztuka

LIVING ART
Choinka sztuczna
Sztuka

HITCENOWY

299*

PROMOCJA

529400*
24% TANIEJ

Strona 5 Strona 21 Strona 30

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.aldi.pl

OD PONIEDZIAŁKU 4.11 OD ŚRODY 6.11 OD SOBOTY 9.11

OFERTA OD 4.11
RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

TRADYCYJNE SMAKI REGIONÓW STR. 10–15 SŁODKIE ŚWIĘTA STR. 16–17



AWOKADO
Rozkosznie 
kremowe

Okazje OD PIĄTKU 8.11

PROMOCJA

449299*
33% TANIEJ

Banany 
Cena za kg
kraje pochodzenia: 
Ekwador/Nikaragua

PROMOCJA

449299*
33% TANIEJ

Pieczarki krojone 
Opak. 400 g
(1 kg = 7,48)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

599399*
33% TANIEJ

Papryka, mix
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
kraj pochodzenia: Hiszpania

PROMOCJA

149099*
33% TANIEJ

Czosnek 
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

479299*
37% TANIEJ

Seler, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

TYLKO TERAZ

349* Marchew 
młoda 
Pęczek
kraj pochodzenia: Włochy

Śliwki, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Włochy

PROMOCJA

599399*
33% TANIEJ

Seler, luz

www. .pl2 *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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AWOKADO
Rozkosznie 
kremowe

25 MINUT DLA 2–4 
OSÓB

PRZEPIS NA AWOKADO ZAPIEKANE Z JAJKIEM

Więcej przepisów znajdziesz na www.ALDI.pl

SKŁADNIKI:

• 2 dojrzałe awokado
• 4 jajka
• 1 łyżeczka masła MILSANI
• sól i pieprz
• świeże zioła

POZIOM 
TRUDNOŚCI

Jaja ściółkowe
HOFLAND
dostępne w stałej 
ofercie ALDI

PRZYGOTOWANIE: 

Awokado przekrawamy na pół i usuwamy pestki. Solimy, pieprzymy i wbijamy we wgłębienie 
każdej połówki żółtko z odrobiną białka. Na jajko nakładamy kawałek masła i tak przygotowane 
awokado pieczemy w temperaturze 190 stopni przez ok. 15 minut. Po wyjęciu z piekarnika solimy, 
pieprzymy i posypujemy świeżymi ziołami.
Awokado możemy podawać z grzanką, odrobiną sera pleśniowego lub parmezanu czy pomidorami.

z natury!

PROSTO

PROMOCJA

499349*
30% TANIEJ

Awokado
Sztuka
kraje pochodzenia: 
Peru/RPA

Trudno się oprzeć kremowemu smakowi awokado. Ale jak wybrać idealnie dojrzały owoc?
Dojrzałe awokado ma jednolitą skórkę bez przebarwień, jest miękkie i sprężyste 
(przyciśnij delikatnie skórkę; po dotknięciu skórka powinna powrócić do pierwotnego kształtu).
Jeśli owoc nie jest dostatecznie dojrzały, włóż go do papierowej torby razem z bananem. 
W ciągu 2–3 dni będzie idealny do jedzenia.

Awokado możemy podawać z grzanką, odrobiną sera pleśniowego lub parmezanu czy pomidorami.

3www. .pl
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PROMOCJA

999790*
20% TANIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Golonka z indyka
Cena za kg
2 sztuki w opakowaniu

PROMOCJA

899710*
21% TANIEJ

KAMINIARZ
Kiełbasa polska surowa
Opak. 400 g
(1 kg = 17,75)
w naturalnej osłonce; wędzona na ciepło 

 bez glutenu

PROMOCJA

599460*
23% TANIEJ

ŁUKÓW
Rostbef luksusowy
Opak. 100 g
wołowy, surowy, wędzony; plastry

PROMOCJA

999999

90*
TANIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Golonka z indyka
Cena za kg

PROMOCJA
TANIEJ

Golonka z indyka

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

PROMOCJA

14991150*
23% TANIEJ

WARMIA
Salceson 
włoski
Cena za kg
wieprzowy, w naturalnej 
osłonce

www. .pl4 *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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zawszeALDI.pl

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TREMONDI
Salami międzynarodowe
Opak. 100 g 
do wyboru:
• hiszpańskie – pikantne chorizo
• francuskie – do wyboru: bagietkowe 

lub z czarnym pieprzem i serem Comte 
• włoskie – z parmezanem

Serek 
twarogowy
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)

Oryginalne 
wafle 
holenderskie
Opak. 400 g
(1 kg = 11,25)

SCHOVIT
Napój kakaowy 
w proszku
Opak. 800 g
(1 kg = 11,25)

Spróbuj również innych smaków:

Fenomen tego salami polega 
na tym, że jest tak pyszne, 
że niekoniecznie chcę sobie psuć 
jego smak chlebem! Plasterek 
i prosto do buzi! Pyszności!

Salami smakowało nie tylko mnie, 
ale i wszystkim znajomym, którzy 
byli na imprezie. Przygotowałam 
zapiekankę makaronową z salami 
i... to był strzał w dziesiątkę! 
Tak że salami nie tylko na kanapki, 
ale i do zapiekanek! Mega!

Do tej pory nie jadłam tak dobrego 
salami. Na pewno po nie wrócę 
do ALDI nie raz. Uwielbiam 
na kanapce, ze świeżym chlebem 
i grubszą warstwą prawdziwego 
masła.

Dominika, 27 lat
Gliwice

Anna, 32 lata
Warszawa

Patrycja, 28 lat
Warszawa

WOW
W KAŻDYM JĘZYKU
ZNACZY TO SAMO

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

PROMOCJA

599450*
24% TANIEJ

PROMOCJA

1199900*
24% TANIEJ

PROMOCJA

529400*
24% TANIEJ

OFERTA OBOWIĄZUJE PRZEZ CAŁY MIESIĄC Z WYŁĄCZENIEM NIEDZIEL BEZ HANDLU.

5www. .pl
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PROMOCJA

279220*
21% TANIEJ

Chleb 
na maślance
Sztuka 550 g
(1 kg = 4,40)
pszenno-żytni; 
zawartość maślanki: 10%

PROMOCJA

269215*
20% TANIEJ

OSKROBA
Chleb
złocisty/wiejski 
Opak. 400/500 g
(1 kg = 5,38/4,30)
tradycyjny chleb pszenno-żytni, 
na naturalnym zakwasie, 
produkowany bez dodatku 
polepszaczy i substancji 
konserwujących; do wyboru: 
wiejski lub złocisty

PROMOCJA

189140*
25% TANIEJ

Ciastko 
z kremem 
waniliowym
Sztuka 90 g
(100 g = 1,56)
z ciasta francuskiego 

www. .pl6 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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RYBY Z ALDI

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

PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ LISNER

Sałatka warzywna 
z jajkiem
Opak. 500 g
(1 kg = 7,80)

PROMOCJA

399310*
22% TANIEJ

LAZUR
Ser pleśniowy
Opak. 100 g 
do wyboru: błękitny, srebrzysty, 
turkusowy, złocisty

PROMOCJA

249195*
21% TANIEJ

BAKOMA
Jogurt pitny Twist
Opak. 400 g
(1 kg = 4,88)
do wyboru o smaku: truskawkowym, owoców leśnych, 
malinowym, brzoskwiniowym

PROMOCJA

399310*
22% TANIEJ

LAZUR
Ser pleśniowy 
błękitny
Opak. 100 g 
głęboko przerośnięty pleśnią, 
kruchy i kremowy miąższ o lekko 
słonawym smaku; plastry

PROMOCJA

389300*
22% TANIEJ

RYKI
Ser Gouda
Opak. 135 g
(100 g = 2,22)
podpuszczkowy, dojrzewający

PROMOCJA

199158*
20% TANIEJ

FISHER KING
Makrela 
wędzona
Cena za 100 g
patroszona; wędzona 
na gorąco

PROMOCJA

12991000*
23% TANIEJ

KAPITAN NAVI
Śledzie 
po kołobrzesku
Opak. 800 g
(1 kg = 12,50)
duże kawałki filetów śledziowych 
z cebulką w oleju 

**

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

7www. .pl
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PROMOCJA

099075*
24% TANIEJ

PORTLAND
Ziele 
angielskie
Opak. 15 g
(100 g = 5,00)
suszone

PROMOCJA

085065*
23% TANIEJ

PORTLAND
Liść 
laurowy
Opak. 5 g
(100 g = 13,00)
suszony

TYLKO TERAZ

299*

GOBI
Majeranek
Opak. 100 g 
suszony

TYLKO TERAZ

199*

PORTLAND
Bazylia/Oregano suszone
Opak. 60/63 g
(100 g = 3,32/3,16)
aromatyczne przyprawy, idealne do dań 
śródziemnomorskich

TYLKO TERAZ

249*

KNORR
Zupa premium
Opak. 31/50/60 g
(100 g = 8,03/4,98/4,15)
do wyboru: gulaszowa, cebulowa, 
borowikowa, pieczarkowa

TYLKO TERAZ

249*

KNORR
Sos suchy premium 
Opak. 29/32/37 g
(100 g = 8,59/7,78/6,73) 
nadaje intensywny smak i aromat; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

199*

PORTLAND
Pietruszka/
Koperek 
suszony
Opak. 38/50 g
(100 g = 5,24/3,98)
uniwersalne zioła, 
idealne jako dodatek 
do zup, sosów, sałatek

TYLKO TERAZ

399*

KNORR
Bulionetka 
Opak. 112 g
(100 g = 3,56)
doskonale rozpuszcza się w potrawach 
i wspaniale podkreśla ich smak; 
do wyboru: drobiowa lub wołowa

NA EKSPOZYTORZE

www. .pl8 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ

ALL SEASONS
Włoszczyzna
Opak. 450 g
(1 kg = 3,33)
mieszanka warzywna do zupy: 
marchew, pietruszka, seler, por

PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ

HORTEX
Warzywa na patelnię
Opak. 450 g
(1 kg = 8,67)
mieszanka warzyw: marchew, 
kiełki fasoli Mung, groch zielony, 
por w plastrach, grzyby Mun

PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ

HORTEX
Warzywa na patelnię 
z koperkiem
Opak. 450 g
(1 kg = 8,67)
podsmażone ziemniaki ze skórką, 
pieczarki w plastrach, brokuły, marchew, 
cebulka z dodatkiem koperku

HELIO
Masa makowa
Opak. 850 g
(1 kg = 7,06)
mieszanka maku z bakaliami; 
doskonała do wypieków

 HOLSTENSEGEN
Ciasto na kluski 
ziemniaczane
Opak. 750 g
(1 kg = 4,40)
gotowe do przygotowania

PROMOCJA

499350*
29% TANIEJ

Pierogi ruskie
Opak. 400 g
(1 kg = 8,75)
miękkie ciasto oraz twarogowo- 
-ziemniaczany farsz

PROMOCJA

599450*
24% TANIEJ

TAMARA
Dżem wieloowocowy
Słoik 450 g
(1 kg = 10,00)
 zawartość owoców: 50%; do wyboru: 
owoce leśne lub truskawka-mango

TYLKO TERAZ

499*

GOLDEN FRUIT
Owoce 
kandyzowane
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
do wyboru: papaja, ananas, 
mango, melon

TYLKO TERAZ

799*

GUT BIO
BIO Suszone 
owoce
Opak. 40/100 g
(100 g = 19,98/7,99)
• BIO arbuz krojony 

w plastry
• BIO morwa
• BIO mieszanka owoców

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

PROMOCJA

399330*
TANIEJ O069ZŁ

PROMOCJA

699600*
TANIEJ O099ZŁ

9www. .pl
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TRADYCYJNE 
SMAKI
regionów

REGIONALNE
mięso i nabiał

TYLKO TERAZ

799*

SMAK TRADYCJI
Salceson po świniobiciu
Słoik 230 g
(100 g = 3,47)
mięso wieprzowe: 70%; bez konserwantów; 
tradycyjnie pasteryzowany

Każdy region ma swoją historię 
i tradycję, do której należą między 
innymi charakterystyczne lokalne 
smaki. Dzięki ALDI możesz je poznać, 
korzystając z oferty produktów 
typowych dla różnych rejonów Polski.

TYLKO TERAZ

849*

WOLAREK
Kiełbasa lisiecka oryginalna 
Opak. 250 g
(100 g = 3,40) 
oryginalna, produkowana zgodnie z recepturą

TYLKO TERAZ

499*

GIŻEWSKI
Filet z kaczki premium 
Cena za 100 g 
ze skórą, leżakowany, wędzony, parzony, 
bez dodatku glutaminianu i fosforanów 

TYLKO TERAZ

899*

Serecek 
z gór, żabka
Opak. 150 g 
(100 g = 5,99) 
ser podpuszczkowy parzony; 
wędzony; najlepiej smakuje 
po podgrzaniu

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

 bez glutenu
 bez dodatku fosforanów
 bez dodatku glutaminianu monosodowego
 bez wzmacniaczy smaku

Tradycyjne Jadło 
Słoik 160/180 g
(100 g = 4,68/4,16) 
do wyboru: kiełbasa, pasztet, 
wątrobianka ze świniobicia

TYLKO TERAZ

749*

www. .pl10 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 4–9.11
Temat TYGODNIA



TYLKO TERAZ

149*

OSM CZARNKÓW
Gzik
Opak. 150 g
(100 g = 0,99)
twaróg rozrobiony ze śmietaną

TYLKO TERAZ

169*

OSM MIĘDZYBÓRZ 
Rolada twarogowa 
Cena za 100 g 
do wyboru: w papryce lub z pieprzem

TYLKO TERAZ

349*

MLECZNA MANUFAKTURA
Śmietana 
Słoik 270 g
(1 kg = 12,93) 
homogenizowana; zawartość tłuszczu: 18% 

TYLKO TERAZ

299*

OSM W PIASKACH
Twaróg 
śmietankowy
Opak. 230 g
(100 g = 1,30)
o kremowej konsystencji, 
do wypieków lub kanapek; 
zawartość tłuszczu: 13%

TYLKO TERAZ

1299*

OSM SKAŁA
Twaróg 
sernikowy 
Opak. 1 kg
półtłusty, mielony

TYLKO TERAZ

289*

OSM SIERPC
Serek 
Capri
Opak. 220 g
(100 g = 1,31) 
typu włoskiego

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

FRĄCKOWIAK
Ser smażony 
Opak. 200 g
(100 g = 2,35)
z dojrzałego twarogu z mleka krowiego; 
do wyboru: naturalny lub z kminkiem

PROMOCJA

599470*
21% TANIEJ

OSM MIĘDZYBÓRZ 
Maślanka 
Opak. 0,9 l 
(1 l = 2,44)
całkowicie pochodząca 
z produkcji masła

PROMOCJA

279220*
21% TANIEJ

TYLKO TERAZ

169*

OSM CZARNKÓW
Serniczek 
Opak. 150 g
(100 g = 1,13)
do wyboru: z polewą brzoskwiniową, 
truskawkową, owocową

TYLKO TERAZ

599*

OSM BYCHAWA
Lubelska osełka 
Opak. 200 g
(100 g = 3,00) 
masło, 82% tłuszczu, ręcznie formowane

11www. .pl
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REGIONALNE
prz�  ory

TYLKO TERAZ

449*

Ketchup kaszubski 
Opak. 380 g
(1 kg = 11,82) 
łagodny

TYLKO TERAZ

499*

DWOREK
Zupa gotowa 
Słoik 680 g
(1 kg = 7,34) 
do wyboru: jarzynowa, 
pomidorowa, barszcz 
lub kapuśniak

TYLKO TERAZ

249*

Musztarda 
Słoik 200 g
(100 g = 1,25) 
do wyboru: Gdańska delikatesowa 
lub Kaszubska ostra 

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

489*

Wiśnicki makaron 
domowy miks 
Opak. 250 g
(100 g = 1,96) 
z mąki z pszenicy durum; 
do wyboru: nitka gruba lub wstążka 

TYLKO TERAZ

1999*

OLIWIA KASZUBSKA
Olej z czarnuszki 
Butelka 250 ml
(100 ml = 8,00) 
tłoczony na zimno

TYLKO TERAZ

399*

PROSTE HISTORIE
Kartoflanka 
kociewska 
z golcami
Opak. 450 g
(1 kg = 8,87)
zupa z podsmażanymi 
ziemniaczkami 
i golcami (okrągłe kluski 
ziemniaczane)

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

449*

FRYKAS
Ogórki kiszone 
babuni
Słoik 500 g
(100 g = 2,04)
masa netto po odsączeniu: 220 g

www. .pl12 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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REGIONALNE
słodycze

TYLKO TERAZ

599*

CUKIERNIA BELI 
Ciasteczka 
francuskie
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98) 
z nadzieniem jagodowym 

TYLKO TERAZ

119*

CUKRY NYSKIE
Herbatniki 
regionalne
Opak. 79 g
(100 g = 1,51)
w polewie kakaowej

TYLKO TERAZ

899*

Pischinger 
wielosmakowy
Opak. 300 g
(1 kg = 29,97)
trzy smaki w opakowaniu: 
stracciatella, whisky 
i czekoladowo-waniliowy

Żelki 
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98) 
do wyboru: bananki 
piankowe, jeżyny 
owocowe, truskawki 
piankowe, malinki

TYLKO TERAZ

899*

TYLKO TERAZ

149*
Ciepłe lody 
w kubeczku
Sztuka 30 g
(100 g = 4,97)
z łyżeczką

TYLKO TERAZ

449*

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

TYLKO TERAZ

279*
Andruty Kaliskie
Opak. 60 g
(100 g = 4,65)
wyrabiane według niezmienionej 
od wieków receptury 

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

999*

Lody Tradycyjne 
Cassate/Palermo 
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)
do wyboru:
• Cassate: kula śmietankowo-truskawkowo-kakaowa 

przełożona bitą śmietaną i bakaliami
• Palermo: kula śmietankowo-kakaowa przełożona bakaliami
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TRADYCYJNE 
smaki regionów

TYLKO TERAZ

479*

SZNAJDER 
DOLINA BARYCZY
Sok kiszony
Butelka 250 ml
(100 ml = 1,92)
do wyboru: z kiszonych 
buraków, z kapusty, z ogórka

TYLKO TERAZ

299*

Z DOMU REMBOWSKICH
Wielkopolski 
sok jabłkowy 
tłoczony
Butelka 250 ml
(100 ml = 1,20)
nie z koncentratu; powstaje 
przez powolne i łagodne 
wytłoczenie jabłek wielkopolskich 
w tradycyjnej prasie

TYLKO TERAZ

1299*

Z DOMU REMBOWSKICH
Wielkopolski 
syrop malinowy
Butelka 0,5 l
(1 l = 25,98)
z wyciskanego soku malinowego, 
nie z koncentratu; z ekologicznym 
cukrem trzcinowym; do stosowania 
jako napój oraz do lodów i deserów

TYLKO TERAZ

899*

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

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

799*

ZAKROCZYMSKI
BIO Sok 
z czarnego bzu 
Butelka 300 ml
(1 l = 26,63)
100% sok wyciśnięty; 
z dodatkiem bio cukru 
trzcinowego 

REGIONALNE
napoje
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TYLKO TERAZ

399*

POŁCZYŃSKIE
Piwo na miodzie 
drahimskim 
Butelka 0,5 l 
(1 l = 7,98) 
piwo jasne;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,7% obj. 

TYLKO TERAZ

499*

BROWAR KORMORAN 
Wiśnia w piwie
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
piwo jasne; lekki i orzeźwiający 
lager o smaku wiśni; 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,7% obj.

TYLKO TERAZ

599*

Nyskie 
Butelka 0,5 l
(1 l = 11,98)
piwo jasne niefiltrowane; 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,5% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

ROYAL APPLE
Sok tłoczony
Opak. 3 l
(1 l = 3,00)
100% tłoczony, nie z koncentratu; do wyboru: 
jabłko, jabłko-gruszka, jabłko-marchew

TYLKO TERAZ

899*

TYLKO TERAZ

599*

RUNO
BIO Herbata
Opak. 100 g
do wyboru: 
• malinowa – aromatyczna herbatka o lekko kwaskowym smaku
• jagodowa – o subtelnym zapachu
• białowieska – kompozycja smakowo-zapachowa owoców leśnych i mięty

ZACHOWUJE WALORY 
SMAKOWE I WARTOŚCI 
ODŻYWCZE DO 30 DNI 
PO OTWARCIU, DZIĘKI 

HERMETYCZNEMU 
OPAKOWANIU 

Z KRANIKIEM, PRZEZ 
KTÓRE POWIETRZE NIE 

DOSTAJE SIĘ DO ŚRODKA

NA EKSPOZYTORZE
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000*

000*

000*

000*

000*

ALDI PREZENTUJE 

BEL ROYAL
Chlebek marcepanowy 
Sztuka 175 g
(100 g = 3,14) 
oblany czekoladą gorzką

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

BEL ROYAL
Kartofelki 
marcepanowe 
Opak. 125 g
(100 g = 3,59)
kulki z marcepanu w delikatnej 
posypce z kakao

REICHSGRAF
Strucla 
z marcepanem 
Opak. 1 kg
z nadzieniem marcepanowym 
oraz dodatkiem rodzynek, 
migdałów i skórek z owoców 
cytrusowych

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

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

REICHSGRAF 
Czekoladki 
Domino
Opak. 250 g
(100 g = 2,80)
do wyboru: z czekolady 
gorzkiej lub mlecznej

699*

899*

549*

449*

1799*

www. .pl16 *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 4–9.11
Okazje TYGODNIA



000* 000*

000* 000*

000*

000*

000*

najsłodsze słodkości

BEL ROYAL
Batoniki marcepanowe 
Opak. 8 × 25 g
(100 g = 4,50)
8 pojedynczych sztuk w gorzkiej czekoladzie

REICHSGRAF
Lizaki czekoladowe 
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,50) 
do wyboru: 
• mikołaj w czekoladzie mlecznej
• bałwanek w czekoladzie mlecznej i białej

REICHSGRAF
Migdały/Orzechy 
w czekoladzie 
Opak. 125 g
(100 g = 3,99)
do wyboru: mieszanka orzechów, 
mieszanka migdałów, migdały 
pieczone w ogniu, migdały 
śmietankowo-kakaowe

BEL ROYAL
Baton 
marcepanowy 
z nadzieniem 
nugatowym 
Sztuka 150 g
(100 g = 3,99)
nadziewany nugatem 
w mlecznej czekoladzie

REICHSGRAF
Baryłki 
z alkoholem 
Opak. 150 g
(100 g = 3,33) 
do wyboru: z brandy, 
z likierem Amaretto, 
z likierem jajecznym

REICHSGRAF
Pierniki w kształcie serca 
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
wypełnione nadzieniem z owoców moreli, 
polane gorzką czekoladą

REICHSGRAF
Czekoladowe 
krążki 
Opak. 200 g
(100 g = 2,50) 
krążki z czekolady 
mlecznej w kolorowej 
posypce

899* 599*

499* 499*

599*

499*

499*

17www. .pl
*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 4–9.11
Okazje TYGODNIA



TYLKO TERAZ

499*

REICHSGRAF
Ciastka maślane
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)
kruche herbatniki

PROMOCJA

12991000*
23% TANIEJ

Pralinki z brandy
Opak. 500 g
(1 kg = 20,00)
praliny w deserowej czekoladzie, wypełnione alkoholem

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

BISCOTTO
Wafle z czekoladą 
Opak. 175 g
(100 g = 3,14)
do wyboru: z czekoladą mleczną lub gorzką 

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

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

TYLKO TERAZ

449*

Dropsy w puszce
Puszka 200 g
(100 g = 2,25)
do wyboru różne owocowe smaki

TYLKO TERAZ

899*

BISCOTTO
Doppelino 
Opak. 2 × 250 g
(1 kg = 17,98)
do wyboru: o smaku korzennym, owsiane, z orzeszkami ziemnymi

TYLKO TERAZ

279*

SCHOLETTA
Czekolada zimowa
Opak. 100 g
do wyboru: z nadzieniem pomarańczowym
i z migdałami, mleczna z ciastkami 
korzennymi, z nadzieniem waniliowym, 
z nadzieniem z kremu mlecznego

TYLKO TERAZ

2999*

MERCI
Kalendarz adwentowy
Opak. 250 g
(100 g = 12,00)
24 czekoladki

MOSER ROTH
Wykwintna 
czekolada
Opak. 125 g
(100 g = 3,76)
do wyboru: czekolada 
70%, czekolada 85% 
lub czekolada z kawałkami 
migdałów i pomarańczy

PROMOCJA

599470*
21% TANIEJ

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

PROMOCJA

479360*
24% TANIEJ

LIPTON
Herbata zielona
Opak. 25 × 1,32/1,4 g
(1 szt. = 0,14)
do wyboru: klasyczna, cytrynowa lub 
malinowa z truskawką 

TYLKO TERAZ

499*
TEEKANNE
Herbata
Opak. 20/25 × 2 g
(1 szt. = 0,25/0,20)
do wyboru: zielona, biała lub owocowa

PROMOCJA

799590*
26% TANIEJ

CHÂTEAU
Czekoladki nadziewane
Opak. 200 g
(100 g = 2,95)
do wyboru: mleczne, mleczne z ciasteczkami, 
jogurtowo-truskawkowe, orzechowe

PROMOCJA

599470*
21% TANIEJ

CHÂTEAU
Milk Jumbo
Opak. 150 g
(100 g = 3,13)
do wyboru nadzienie o smaku: kokosowym, 
orzechowo-nugatowym lub orzechowym; 
7 pojedynczo pakowanych batoników 

PROMOCJA

799630*
21% TANIEJ

STORCK
Toffifee
Opak. 125 g
(100 g = 5,04)
chrupiące orzechy laskowe w karmelu, 
z kremem orzechowym, z dodatkiem czekolady 

PROMOCJA

169125*
26% TANIEJ

OLZA
Prince Polo Classic XXL
Sztuka 50 g
(100 g = 2,50)
kruchy wafelek z kremem kakaowym,
oblany czekoladą 

3-PAK

PROMOCJA

599470*
21% TANIEJ

STORCK
Batoniki Knoppers 
Opak. 3 × 40 g
(100 g = 3,92)
batoniki z mlecznej czekolady, 
z orzechami laskowymi, nadzieniem 
nugatowym, karmelowym oraz 
kruchym wafelkiem 

PROMOCJA

24992000*
TANIEJ O499ZŁ
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SMAKUJE Z PIWEMSMAKUJE Z PIWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

PIWNA PÓŁKA

PROMOCJA

149110*
26% TANIEJ

SONNIGER
Sok jabłkowy
Butelka 0,33 l
(1 l = 3,33)
100%

PROMOCJA

319250*
21% TANIEJ

IL GUSTO DELL’ITALIA
Paluchy Grissini 
Opak. 125 g
(100 g = 2,00)
 według włoskiej receptury; doskonałe 
jako przystawka przed głównym 
daniem lub jako przekąska między 
posiłkami; do wyboru: z sezamem, 
o smaku pizzy lub z cebulą

TYLKO TERAZ

2199*

TRADER JOE’S
Orzechy włoskie 
w łupinie
Opak. 1 kg 
kraj pochodzenia: Chile

249195*
21% TANIEJ

369295*
20% TANIEJ

TRADER JOE’S
Mieszanka studencka
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
składająca się z rodzynek, migdałów, 
orzechów brazylijskich, włoskich, 
laskowych i nerkowcaPROMOCJA

229170*
25% TANIEJ

OSHEE
Napój 
izotoniczny
Butelka 750 ml
(1 l = 2,27)
zwiększa wchłanianie wody 
podczas ćwiczeń fizycznych; 
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ LAJKONIK

Paluszki
Opak. 200 g
(100 g = 1,15)
do wyboru: Junior o smaku 
waniliowym lub słone

Piast 
Wrocławski
Puszka 0,5 l
(1 l = 3,90)
piwo jasne o łagodnym smaku, 
gęstej pianie oraz bogatym 
chmielowym bukiecie; 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,5% obj.

FORTUNA
Czarne
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,90)
piwo ciemne, fermentujące 
w niskich temperaturach 
w otwartych kadziach;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,8% obj.

PROMOCJA

799700*
TANIEJ O099ZŁ
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Zadbaj o świąteczny klimat

CHOINKA SPRZEDAWANA BEZ OZDÓB

LIVING ART 
Choinka sztuczna
Sztuka
replika jodły kaukaskiej z pniem 
o naturalnym wyglądzie; 
wysokość: 180 cm, 
średnica maks.: 108 cm; 
w trzech częściach, 
do szybkiego montażu; 
ze stojakiem

DURO
Listwa zasilająca, 4 gniazda
Sztuka 
z płaską wtyczką; 4 gniazda wtykowe z zabezpieczeniem 
przed dziećmi; podświetlany włącznik/wyłącznik;
długość przewodu: ok. 1,4 m; do wyboru różne kolory

DURO
Programator czasowy
Sztuka
gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi; 
do automatycznego włączania i wyłączania świateł lub urządzeń 
elektrycznych; do wyboru:
• tygodniowy programator czasowy; maks. obciążenie: 3600 W; 

wyświetlacz LCD z sekundnikiem
• mechaniczny programator czasowy do użytku zewnętrznego; 

maks. obciążenie: 3500 W
• programator czasowy; maks. obciążenie: 3500 W

LIGHTZONE
Zewnętrzny łańcuch 
świetlny 50 diod LED
Sztuka
do wyboru łańcuch z 50 diodami LED, diodami mikro 
LED lub łańcuch typu ogon komety; z 3-stopniową 
regulacją jasności światła; z bateriami w zestawie; 
dostępne w różnych barwach światła; do wyboru: 
standardowe diody LED, diody mikro LED lub 
łańcuch typu ogon komety

IP 44

TYLKO TERAZ

1999*

TYLKO TERAZ

1499*

HITCENOWY

299*

TYLKO TERAZ

1999*

21www. .pl
*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.

6.11
Hity OD ŚRODY



LIVING ART 
Świąteczne 
artykuły 
dekoracyjne
Zestaw
do wyboru: 
• arkusze papierowe ze wzorami 

do wycinania (różne rodzaje)
• arkusze z filcu do prac ręcznych
• gwiazda z pereł do samodzielnego 

złożenia
• naklejki (różne rodzaje)
• papier origami
• pudełka upominkowe
• taśma washi (6 szt.)
• taśma z brokatem (4 szt.)
• zestaw brokatów z klejem (10 szt.) 

LIVING ART
Zestaw do prac 
ręcznych 
Zestaw 
do wyboru:
• zestaw do quillingu, 282 części
• zestaw do pakowania, 6 pudełeczek
• papier tekturowy z brokatem, 5 arkuszy 
• papier do składania, 100 arkuszy
• papier design, 14 arkuszy
• kartki okolicznościowe, 24 części
• naklejki kryształki, 163 sztuki
• zestaw do prac ręcznych, 88 części
• folia dekoracyjna

LIVING ART 
Zawieszki 
do prezentów
Zestaw 16 szt. 
laminowane; wymiary 
zawieszki: ok. 5,5 × 8 cm; 
do wyboru różne zestawy:
• 8 różnych wzorów 

po 2 sztuki
• 4 różne wzory po 4 sztuki

LIVING ART 
Pisak 
do okien/
tablicy
Opak.
zmywalny; do wyboru 
różne kolory

TESA
Klej dekoracyjny/
Pisaki brokatowe
Zestaw 
do majsterkowania 
i dekorowania; do wyboru:
• klej w formie sztyftu 

Duo-Pen, 2 szt.
• pisaki z brokatem 

Glitter-Deco, 6 szt.

TESA
Klej w sprayu 
Sztuka
do wyboru:
• klej dekoracyjny (nadaje się 

do zdjęć, plakatów, kartonu, 
folii, tekstyliów itp.) 

• klej dla rzemiosła (nadaje 
się do papieru, kartonu, filcu, 
tkanin, drewna, folii, skóry, 
styropianu i innych tworzyw 
sztucznych) 

• klej montażowy
• zmywacz kleju

LIVING ART 
Obrazki 
na okno
Zestaw
samoprzylepne; 
do ponownego 
użycia; nadają się 
do okien, luster 
i gładkich powierzchni; 
do wyboru różne 
zestawy z motywami 
bożonarodzeniowymi

LIVING ART 
Papier 
do origami
Zestaw 
do wyboru 
różne wzory 
i formaty 

TYLKO TERAZ

1599*

TYLKO TERAZ

1999*

TYLKO TERAZ

399*

TYLKO TERAZ

499*

TYLKO TERAZ

1999*

TYLKO TERAZ

799*

TYLKO TERAZ

1199*

TYLKO TERAZ

1599*
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LIGHTZONE
Łańcuch LED/
Lampki Tea Light LED
Sztuka/Zestaw
do wyboru: 4 lampki Tea Light LED, średnica: ok. 3,7 cm; 
2 lampki Tea Light LED, średnica: ok. 5,8 cm; łańcuch świetlny 
z 20 diodami LED lub mikro LED; do wyboru różne rodzaje

LIGHTZONE
Wąż świetlny LED, 10 m
Sztuka
z diodami w kolorze ciepłej bieli lub w kolorze bursztynu; 
z akcesoriami montażowymi i bębnem do nawijania; 
długość kabla przyłączeniowego: ok. 1,5 m

LIGHTZONE
Girlanda 
bożonarodzeniowa LED
Sztuka 
długość girlandy: 5 m; 80 diod LED; z elementem 
łączącym do 3 girland; do wyboru różne barwy światła 

LIGHTZONE
Kurtyna świetlna LED
Sztuka
100 diod LED; 8 trybów świecenia; 4 stopnie jasności; 
wymiary kurtyny: 220 × 50 cm; długość kabla 
zasilającego: 10 m; do wyboru dwa kolory diod

IP 44

IP 44

IP 44

BATERIE 
W ZESTAWIE

Z PILOTEM

TYLKO TERAZ

5900*

TYLKO TERAZ

4500*

TYLKO TERAZ

5900*

TYLKO TERAZ

999*
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LIGHTZONE
Figura z węża 
świetlnego LED
Sztuka
całkowita długość węża: ok. 6 m w zależności 
od modelu; 24 diody LED na metr o barwie 
światła ciepła biel; do wyboru różne modele

IP 44

IP 44

Z PILOTEM

BATERIE 
W ZESTAWIE

TYLKO TERAZ

8900*

LIGHTZONE
Łańcuch LED 
ogon komety
Sztuka
200 diod LED, 10 przewodów o długości ok. 1,90 m, 
na każdym 20 diod LED; z regulacją jasności; 
z zaczepami do zawieszenia; do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

3300*

LIGHTZONE
Wieniec świąteczny LED
Zestaw
średnica: ok. 40 cm; z 50 diodami w kolorze ciepłej bieli; 
z 4 zdejmowanymi świecznikami; do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

TYLKO TERAZ

5900*

LIVING ART
Świece 
świąteczne
Sztuka/Zestaw
do wyboru: świece 
metaliczne, w szkle, 
zapachowe lub z nadrukiem; 
czas palenia: 17–38 h 
(w zależności od rodzaju)

TYLKO TERAZ

699*

LIVING ART 
Świece w stylu rustykalnym
Sztuka
100% parafina; czas palenia: 68–78 h; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

999*
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LIGHTZONE
Zewnętrzna 
dekoracja 
bożonarodzeniowa 
LED
Zestaw
4 lub 5 lamp prętowych 
(w zależności od modelu) 
połączonych ze sobą, na szpilkach 
do wbijania do doniczki lub 
w ogrodzie; z bateriami w zestawie; 
do wyboru różne rodzaje

LIGHTZONE
Drzewko/Krzewy świetlne LED
Sztuka/Zestaw 
elastyczne gałęzie świetlne można dowolnie wyginać i kształtować; 
do wyboru:
• dekoracyjne drzewko LED – wysokość: ok. 150 cm, 200 diod LED; 

barwa światła: ciepła biel lub miks kolorów
• dekoracyjne krzewy LED, zestaw 3 szt. – wysokość: ok. 65 cm, 

łącznie 180 diod LED, barwa światła: ciepła biel

LIGHTZONE
Zewnętrzny 
łańcuch świetlny 
80 diod LED
Zestaw
długość całkowita łańcucha: ok. 17,9 m; 
8 różnych trybów świecenia; 
do wyboru różne barwy światła

LIGHTZONE
Zewnętrzny łańcuch świetlny 
200 diod LED
Sztuka
200 diod LED w różnych kolorach światła do wyboru; 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; 8 różnych 
trybów świecenia; z funkcją timera; długość łańcucha: 
ok. 19,90 m; długość przewodu zasilającego: ok. 10 m

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

TYLKO TERAZ

3300*

TYLKO TERAZ

2500*

TYLKO TERAZ

8500*

TYLKO TERAZ

4400*
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7.11 
Hity OD CZWARTKU Piękne

KWIATY

TYLKO TERAZ

1499*

GARDEN FEELINGS
Amarylis 
w doniczce 
ceramicznej
Sztuka
w doniczce ceramicznej 
o średnicy 15 cm; 
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

2500*

Skarpety damskie/męskie 
z wełną jagnięcą 
Para
42% wełna (jagnięca), 34% akryl, 24% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37/39–43/45

TYLKO TERAZ

4900*

Podkoszulek 
damski/męski 
z wełną 
jagnięcą 
Sztuka
40% wełna (jagnięca), 
40% akryl, 20% poliamid
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

2500*

Opaski 
lub pas rozgrzewający 
damski/męski 
z wełną jagnięcą
Opak. 2 szt./Sztuka
44% wełna (jagnięca), 35% poliakryl, 17% poliamid, 
4% elastan (Lycra®) lub 37% wełna (jagnięca), 32% poliamid, 
28% poliakryl, 3% elastan (Lycra®); bez szwów bocznych; 
kolor naturalny 
Rozmiar opasek: 
uniwersalny
Rozmiary pasa: S–XL

TYLKO TERAZ

5900*

Bielizna 
damska/męska 
z wełną jagnięcą 
Sztuka
40% wełna (jagnięca), 40% akryl, 
20% poliamid
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

2990*

Rośliny zielone
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

   06.0.44282 HOHENSTEIN HTTI   06.0.44282 HOHENSTEIN HTTI    06.0.44282 HOHENSTEIN HTTI  06.0.44282 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.44282 HOHENSTEIN HTTI  06.0.44282 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.44282 HOHENSTEIN HTTI  06.0.44282 HOHENSTEIN HTTI  

2.

1.

1.
1.

2.
2.
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Rośliny zielone
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

DROSED
Perliczka
Cena za kg
delikatne i soczyste 
mięso perliczki; 
odznacza się niską 
zawartością tłuszczu

TYLKO TERAZ

399*

DUDA
Kindziuk 
dojrzewający
Opak. 75 g
(100 g = 5,32) 
wieprzowy, surowy, dojrzewający; produkt bezglutenowy

TYLKO TERAZ

529*

DUDA
Szynka 
z beczki
Opak. 100 g 
wieprzowa, wędzona, parzona

TYLKO TERAZ

2190*

KANWIL
Królik 
świeży
Cena za kg
z podrobami

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

TYLKO TERAZ

1590*

DROSED
Gęś 
owsiana
Cena za kg
świeża; 
bez podrobów

ŚWIĘTOMARCIŃSKI
przysmak

Tradycja nakazuje, aby uczcić dzień 
św. Marcina, patrona ubogich i strażnika 
zimowych zapasów jedzenia, gęsiną. 
Najczęściej pieczoną w całości, 
podawaną z jabłkami.

Pomysł na pyszną gęś znajdziesz 
na www.aldi.pl.

Zeskanuj kod QR 
i poznaj przepis.

TYLKO TERAZ

999*

Szynka 
pieczona
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)
w opakowaniu 3 rodzaje: naturalna, 
z pieprzem i czosnkiem, z kminkiem

TYLKO TERAZ

1990*
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TYLKO TERAZ

499* Tuńczyk 
żółtopłetwy
Cena za 100 g 
porcja w formie steka

TYLKO TERAZ

899*

SEKO
Beczka śledzi
Słoik 550 g
(1 kg = 16,35)
marynowane filety ze śledzia atlantyckiego, bez skóry, w oleju, 
z suszonymi ziołami lub suszonymi pomidorami

TYLKO TERAZ

499*

SUPERFISH
Ryba w galarecie
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
z dodatkiem warzyw; do wyboru: 
pstrąg, makrela lub łosoś

TYLKO TERAZ

1999*

Małże w sosie prowansalskim
Opak. 840 g
(1 kg = 23,80)
wystarczy podgrzać

**

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

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony
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TYLKO TERAZ

2299*

TYLKO TERAZ

499*

D’ANTELLI
Tortelloni
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
do wyboru: z serem, mięsem wołowym, 
ze szpinakiem i serem ricotta, z twarożkiem 
i ziołami

TYLKO TERAZ

399*

OLD POLAND
Ser Grand 
Gouda/Radamer
Opak. 135 g
(100 g = 2,96)
ser żółty dojrzewający, ręcznie pielęgnowany; bez substancji konserwujących

TYLKO TERAZ

199*

OLMA
Jogurt
Opak. 175 g
(100 g = 1,14)
do wyboru: czereśniowy, jagodowy, truskawkowy, 
kokosowo-ananasowy, czekoladowo-orzechowy

TYLKO TERAZ

199* Strucla cytrynowa 
Sztuka 95 g
(100 g = 2,09) 
z ciasta półfrancuskiego, z nadzieniem serowo-cytrynowym

TYLKO TERAZ

599*

ARLA
Apetina 
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
ser solankowy typu śródziemnomorskiego, 
o kremowej konsystencji i łagodnym słonym smaku

TYLKO TERAZ

499*
DAN CAKE
Rolada biszkoptowa
Opak. 300 g 
(1 kg = 16,63)
do wyboru: o smaku kakaowym lub truskawkowym

COPPENRATH & WIESE
Tort wiśniowy
Opak. 650 g
(1 kg = 35,37)
śmietankowa stracciatella z wiśniami, 
czekoladowym biszkoptem, kruchym ciastem 
i polewą z musu wiśniowego

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony
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DO 
pracy

TYLKO TERAZ

2500*

ROYAL CLASS
Podkoszulek męski 
biznesowy
Sztuka 
57% bawełna, 38% poliester (Coolmax®), 
5% elastan; wstawki z siateczki: 90% poliester, 
10% elastan; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XXL

TYLKO TERAZ

8900*

ROYAL CLASS
Kurtka męska 
biznesowa
Sztuka 
100% poliester; podszewka i wypełnienie: 100% poliester; zapinana na zamek 
błyskawiczny i guziki; z bocznymi kieszeniami; do wyboru dwa kolory
Rozmiary: M–XXL

ROYAL CLASS
Koszula męska 
biznesowa
Sztuka 
100% bawełna; kołnierzyk typu kent; 
łatwe prasowanie; wybrane modele 
z kieszonką na piersi; do wyboru 
różne rodzaje

Rozmiary – Regular Fit: 40–44
Rozmiary – Body Fit: 38–43
Rozmiary – Modern Fit: 40–44

Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

  18.HCN.43911 HOHENSTEIN HTTI  18.HCN.43911 HOHENSTEIN HTTI  

  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

WKŁADKA 
WENDLER

2.

1.

2.

HITCENOWY

4900*

1.
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KRÓJ BODY FIT
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TYLKO TERAZ

259*

TYLKO TERAZ

3300*

QUEENTEX
Biustonosz Maxi
Opak. 2 szt. 
88% poliamid, 12% elastan; miseczki 
z dwuwarstwowego materiału; szerokie, 
wyściełane ramiączka; w zestawie dwa 
kolory; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 80D–90E
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1199*

MAR COLLECTION
Rajstopy kryjące, 
80 DEN
Para 
92% poliamid, 7% elastan (Lycra®), 1% bawełna; 
z bawełnianym klinem, płaskimi szwami i wzmocnioną 
częścią palcową; do wyboru różne kolory
Rozmiary: S/M–XL

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

  1312043 CENTEXBEL  1312043 CENTEXBEL  

2-PAK

QUIGG
Oczyszczacz powietrza 
z jonizacją
Sztuka 
zmniejsza zawartość pyłu i kurzu w otoczeniu; 
podwójny system filtracji: filtr EPA i węglowy; 
czujnik jakości powietrza sygnalizuje stopień 
zanieczyszczenia; timer do 8 h; sygnalizacja 
wymiany filtra

FUNKCJA 
JONIZACJI

3KOLOROWA 
SYGNALIZACJA 

JAKOŚCI POWIETRZA

30 W DO POMIESZCZEŃ 
MAKS. 40 M2

40 M2
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TYLKO TERAZ

2900*

ACTIVE TOUCH
Rękawice narciarskie 
damskie/męskie
Para 
100% poliester; wodoodporne 
i wiatroszczelne, stabilizujące temperaturę 
dłoni; do wyboru różne modele i kolory
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym 
rozmiarze

  14.0.43564 HOHENSTEIN HTTI  14.0.43564 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

TYLKO TERAZ

499*

Ogrzewacz 
do rąk
Sztuka
wielokrotnego użytku; 
utrzymuje ciepło przez 
20–30 min; do wyboru 
różne rodzaje

TERMOIZOLACYJNE

ODDYCHAJĄCE

WYDŁUŻONY 
TYŁ

RĘKAWY 
Z REGULACJĄ 
SZEROKOŚCI 
I OTWOREM 

NA KCIUK

NA RAMIENIU 
KIESZEŃ 

NA KARNET 
NARCIARSKI

PAS ŚNIEŻNY

WYJŚCIE 
NA SŁUCHAWKI

WEWNĄTRZ 
DWIE DODATKOWE 

KIESZENIE, 
NP. NA TELEFON

1.

1.

2.

2.
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KURTKI:

KURTKI 
I SPODNIE:



ACTIVE TOUCH
Kurtka narciarska 
damska/męska
Sztuka 
100% poliester z impregnacją 
Bionic Finish Eco, lakowane szwy; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: S–XL 
Rozmiary męskie: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

2500*

ACTIVE TOUCH
Koszulka/Legginsy narciarskie
damskie/męskie
Sztuka
75% poliester, 20% poliamid, 5% elastan; 
z optymalną regulacją wilgotności dzięki 
technologii Hydrocool®; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: S–XL
Rozmiary męskie: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

7900*

ACTIVE TOUCH
Spodnie narciarskie 
damskie/męskie
Para 
100% poliester z impregnacją 
Bionic Finish Eco; do wyboru 
jeden model dla kobiet 
oraz dwa dla mężczyzn 
Rozmiary damskie: S–XL 
Rozmiary męskie: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

ODDYCHAJĄCE

ELASTYCZNE

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

2.

TYLKO TERAZ

119*

1.
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ODDYCHAJĄCE
I TERMOIZOLACYJNE

BOCZNE 
KIESZENIE 
ZAPINANE 
NA ZAMEK

REGULOWANA 
SZEROKOŚĆ 

TALII 

WYŻSZA 
TYLNA CZĘŚĆ 
W OKOLICY 

PLECÓW

NOGAWKI 
Z ZAMKAMI 

I PŁASZCZEM 
ŚNIEŻNYM



TYLKO TERAZ

1799*

Wkładki/
Półwkładki 
ogrzewające
Opak. 3/6 par
• aktywacja następuje przy 

kontakcie z powietrzem
• po kilku minutach pojawia 

się wyczuwalne ciepło, które 
utrzymuje się do 8 godzin

• średnia temperatura: 
ok. 38°C

• do jednorazowego 
zastosowania

Rozmiary wkładek: 
34/35–44/45

IDEALNE 
NA DŁUGIE 

ZIMOWE 
WĘDRÓWKI

TYLKO TERAZ

1999*

ACTIVE TOUCH
Skarpety 
narciarskie 
damskie/
męskie
Para
43% wełna (merynosowa), 
27% polipropylen, 
22% poliamid, 6% jedwab, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: 35/37–44/46
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

3900*

ACTIVE TOUCH
Gogle narciarskie i snowboardowe
Sztuka
dla dorosłych lub dzieci; elastyczna ramka z materiału PU; podwójne, wymienne szkła, szkło zewnętrzne 
z poliwęglanu, 100% ochrony przed promieniowaniem UV, klasa optyczna 1; elastyczny pasek z regulacją 
długości; powłoka Anti-Fog; otwory wentylacyjne na górze i dole ramki; do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

8900*

ACTIVE TOUCH
Kask narciarski 
i snowboardowy
Sztuka
dla dorosłych lub dzieci; z systemem 
regulacji wielkości 180°; 14 otworów 
wentylacyjnych, z czego 6 jest 
regulowanych; zaczep do mocowania 
gogli; zdejmowane nauszniki; 
wyjmowana, nadająca się do prania 
wyściółka wewnętrzna; do wyboru 
różne kolory

TYLKO TERAZ

7500*

WALKX
Buty zimowe 
ocieplane męskie
Para
materiał wierzchni: połączenie 
materiału tekstylnego i syntetycznego; 
wodoszczelna i wiatroszczelna 
membrana; izolująca wkładka 
aluminiowa; elastyczna 
i wyprofilowana podeszwa zewnętrzna; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 41–45
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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

1599*

Porcelanowy nawilżacz 
powietrza
Opak. 2 szt.
pasuje do powszechnie występujących 
kaloryferów; z haczykiem do zawieszenia; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1999*

Forma do zapiekania Vintage
Sztuka
• wykonana z kamionki – wytrzymałej ceramiki 
• wyposażona w uchwyty 
• można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych 
• do wyboru różne rodzaje w kolorze niebieskim lub czerwonym 
• okrągła – wymiary (średn. × wys.): 18 × 6,7 cm
• prostokątna – wymiary: ok. 20,3 × 15 × 5,5 cm

MOŻNA UŻYWAĆ 
W PIEKARNIKU 

ORAZ KUCHENCE 
MIKROFALOWEJ

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

TYLKO TERAZ

2900*

HOME CREATION
Ręcznik
kąpielowy/łazienkowy
Sztuka/Opak. 2 szt.
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje: 
• 1 sztuka – 70 × 140 cm 
• 2 sztuki – 50 × 100 cm

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

TYLKO TERAZ

4900*

HOME CREATION
Koc pluszowy 
z mikrowłókna
Sztuka
100% poliester; wymiary: 150 × 200 cm; 
do wyboru różne kolory

  D18-2066 HOHENSTEIN HTTI  D18-2066 HOHENSTEIN HTTI  

35www. .pl
*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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NOVITESSE
Pościel flanelowa
Komplet
100% bawełna; w komplecie poszwa 
oraz dwie poszewki na poduszkę 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

7500*

Wymiary: 160 × 200 cm

TYLKO TERAZ

5500*

Wymiary: 140 × 200 cm

TYLKO TERAZ

9900*

Wymiary: 200 × 220 cm

 M1KN920MB HOHENSTEIN HTTI 60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

NA CHŁODNE noce

RÓŻNE KOLORY:

NOVITESSE
Prześcieradło flanelowe
Sztuka 
100% bawełna; z gumką na całym obwodzie; do wyboru różne kolory 

TYLKO TERAZ

3500*

Wymiary: 90–100 × 200 cm

NOVITESSE
Kołdra 
pierzasta
Sztuka
100% bawełna; wypełnienie: 
80% pierze, 20% puch kaczy; 
wymiary: 135 × 200 cm

Wymiary: 160 × 200 cm

TYLKO TERAZ

4500*

Wymiary: 180 × 200 cm

TYLKO TERAZ

4900*

TYLKO TERAZ

4500*

NOVITESSE
Poduszka 
pierzasta
Sztuka
100% bawełna; wypełnienie: 
90% pierze kacze, 10% puch 
kaczy; wymiary: 70 × 80 cm

 M1KN8ZT72 HOHENSTEIN HTTI

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

  SXX 22732 TESTEX  SXX 22732 TESTEX  

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

  SXX 22732 TESTEX  SXX 22732 TESTEX  

2.

1.

TYLKO TERAZ

139*

1. 2.

X.XX
Hity OD SOBOTY

Wszystkie sklepy czynne w godz. 7.00–21.00
Formularz kontaktowy na www.ALDI.pl

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.

www zawsze. .plfacebook.com/aldipolska
45/201936
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