
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 

JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO 
W 2PAKU

TYLKO 
W 2PAKU

Pepsi*
Butelka 
2 × 2 l
(1 l = 2,75)

OD PONIEDZIAŁKU 24.05

str. 28 str. 25 str. 33

OD ŚRODY 26.05 OD CZWARTKU 27.05 OD SOBOTY 29.05

Piwo 
Carlsberg*
Butelka 
0,5 l
(1 l = 4,78)
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

Kiełbasa 
śląska grillowa
Cena za kg

HIT

1999
POCOPIANO
T-shirt 
dziecięcy 
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.

TYLKO TERAZ

999

KINDER
Chocolate
Opak. 100 g

-20%

399
499

HIT

2499 UP2FASHION
Bluzka damska 
Sztuka

Banany
Cena za kg-40%

299
499

MIĘSNE 
SPECJAŁY
Filet 
z piersi 
indyka
Cena za kg

-26%

1699
2299

-25%

1099
1478

-25%

239
319

*  -25% przy 
zakupie 2-paku 
w odniesieniu 
do ceny 
regularnej 
za 1 butelkę 
2 l = 7,39 
(1 l = 3,66)

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI



DO-50%OWOCE
I WARZYWA

Kiszone 
znaczy dobre! 

ŚWIEŻEJESZ
Zestaw do kiszenia ogórków
Pęczek

Ogórki gruntowe
Cena za kg

ŚWIEŻEJESZ
Botwinka
Pęczek

ŚWIEŻEJESZ
Cebula dymka
Pęczek

-30%

279
399

-50%

499
999

-25%

299
399

-32%

169
249

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

W samodzielnym robieniu 
ogórków kiszonych grunt 
to dobre składniki, chęci 

i odrobina cierpliwości, żeby 
nie zjeść wszystkiego, 

zanim skiśnie!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.2
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dla ochłody!

LODY, 
   LODY

Kiszone 
znaczy dobre! 

DOMOWE LODY BORÓWKOWO-BANANOWE 

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

• 2 średnie, dojrzałe banany
• 200 g borówek amerykańskich
• 400 ml śmietany kremówki
• 2 łyżki soku z cytryny
• miód do smaku

•  małe pojemniki, np. kubeczki 
po jogurcie

• patyczki do lodów

Śmietanę włóż do lodówki – musi być schłodzona. Borówki umyj, dokładnie 
osusz i włóż do szczelnie zamykanego pojemnika, zamróź. Banana pokrój 
na plastry i również zamróź w szczelnym pojemniku. Kiedy składniki się zamrożą, 
wrzuć je wszystkie do blendera, dodaj miód i sok z cytryny. Miksuj wszystko, 
aż otrzymasz gładką, kremową masę. 
Następnie przełóż lody do kubeczków, w środek każdego włóż patyczek 
i zamrażaj kilka godzin.

Smacznego!

Banany
Cena za kg

ŚWIEŻEJESZ
Borówki amerykańskie
Opak. 125 g
(100 g = 3,59)

-40%

299
499

-35%

449
699 produkt

chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 3
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BBQ
Burger 
wołowy
Opak. 220 g
(100 g = 1,63)
doskonały na grilla

-12%

359
409

MIĘSNE SPECJAŁY
Filet z piersi indyka
Cena za kg
świeży; klasa A

-26%

1699
2299

DO-26%MIĘSO

TYLKO TERAZ

2390
Królik elementy
Cena za kg
świeży; w opakowaniu: 
comber (1 szt.), udko (1 szt.), 
łopatka (2 szt.)

TYLKO TERAZ

2999
RAKVERE 
Żeberka w marynacie blueberry 
Opak. 900 g
(1 kg = 33,32)
doskonałe na grill i szybki obiad; delikatne i soczyste, 
wolno gotowane; w marynacie borówkowej 

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

PRZYGOTOWANIE: NA GRILLU: 510 MIN
W PIEKARNIKU: 1015 MIN

NOWA 
MARKA 

Szaszłyki z boczkiem i śliwką
Opak. 500 g
(1 kg = 23,98)
z mięsa z nogi kurczaka; 
w marynacie; na grilla

TYLKO TERAZ

1199

GRILLA!
PASUJE DO

GRILLA!
PASUJE DO

GRILLA!
PASUJE DO

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.4
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WĘDLINIARNIA
Kiełbasa biała z szynki 
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
parzona; mięso wieprzowe z szynki: 90%

-15%

799
949

KRAKUS
Kiełbasa krakowska sucha
Opak. 80 g
(100 g = 3,74)
w plastrach; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 146 g mięsa wieprzowego

-25%

299
399

DO-25%WĘDLINY

TYLKO TERAZ

899
BBQ
Boczek rolowany 
Opak. 300 g
(1 kg = 29,97)
boczek w marynacie owinięty na patyczku

TYLKO TERAZ

499
TARCZYŃSKI
Kabanosy roślinne 
3 Ziarna 
Opak. 90 g
(100 g = 5,54)
na bazie białka sojowego, ze słonecznikiem, 
siemieniem lnianym i nasionami chia

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-25%

599
799

MORLINY
Kiełbasa morlińska 
z piersi kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
mięso drobiowe: 93%

NOWA 
MARKA 

GRILLA!
PASUJE DO

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 5
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SOKOŁÓW
Sokoliki 
Opak. 140 g
(100 g = 1,78)
90% mięsa drobiowo-cielęcego; 
parówki dla dzieci 

-16%

249
299

WĘDLINIARNIA
Szynka 
konserwowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)(100 g = 2,25)
wieprzowa, wieprzowa, 
parzona; 
w plastrach 

-25%

449
599

DO-25%WĘDLINY

TYLKO TERAZ

399
Pasztet ciechanowski
Opak. 300 g
(1 kg = 13,30)
drobiowy, pieczony

TYLKO TERAZ

599
Szynka 
delikatesowa 
z kurcząt
Opak. 220 g
(100 g = 2,72)
parzona; mięso z piersi 
kurczaka: 90%

TYLKO TERAZ

990
Polędwica 
sopocka
Cena za kg
wieprzowa, wędzona, 
parzona

TYLKO TERAZ

2190
Serdelki 
podhalańskie z cielęciną
Cena za kg
wieprzowo-cielęce, parzone, wędzone

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Opak. 200 gOpak. 200 g

 bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

 bez dodatku fosforanów

90

podhalańskie z cielęciną

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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
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GOLDÄHREN
Bułeczki 
mleczne
Opak. 400 g
(1 kg = 10,98)
10 sztuk w opakowaniu

-20%

439
549

Bułka brioszka
Sztuka 100 g 
słodka drożdżowa 
bułeczka pszennabułeczka pszenna

-23%

099
129

TYLKO TERAZ

129
Croissant 
wieloziarnisty
Sztuka 65 g
(100 g = 1,98)
z nasionami maku, siemieniem 
lnianym żółtym, nasionami dyni 
oraz nasionami sezamu

TYLKO TERAZ

399
MEINE KUCHENWELT
Ciastko z kruszonką
Opak. 120 g
(100 g = 3,33)
ciasto biszkoptowe; do wyboru: 
maślane lub z makiem

TYLKO TERAZ

249
Chleb 
z sercem
Sztuka 300 g
(1 kg = 8,30)
pszenno-żytni, z dodatkiem 
nasion słonecznika 
i siemienia lnianego

DO-23%PIECZYWO

TYLKO TERAZ

249
E. WEDEL
Pączek
Sztuka 85 g
(100 g = 2,93)
nadziewany kremem czekoladowym, 
dekorowany czekoladą mleczną E. Wedel 
i płatkami z czekolady mlecznej

TYLKO TERAZ

299
E. WEDEL
Muffin
Sztuka 115 g
(100 g = 2,60)
babeczka nadziewana kremem 
czekoladowym, udekorowana 
dropsami deserowymi

TYLKO TERAZ

199
Love muffin
Sztuka 80 g
(100 g = 2,49)
czekoladowy, z nadzieniem 
wiśniowym, dekorowany 
posypką w kształcie serduszek 
i paskami czerwonej polewy

Powiedz słodko – kocham Cię, mamo!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 7
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RYBY Z ALDI

DO-26%NABIAŁ
MLECZNA RZEKA
Twaróg sernikowy
Opak. 1 kg
doskonały do ciast, naleśników 
i pierogów; nie wymaga mielenia

OCEAN STEAMER
Tuńczyk w sosie własnym
Opak. 185 g
(100 g = 2,86)
w kawałkach; masa netto po odsączeniu: 150 g

-25%

429
579

SONTNER
Kefir śmietankowy z owocami
Opak. 250 g
(100 g = 0,64)
zawartość owoców: 10%; 
do wyboru różne rodzaje

-20%

159
199

D’ANTELLI
Gorgonzola
Opak. 200 g 
(100 g = 3,00)
włoski ser pleśniowy, 
dojrzewający; 
do wyboru: łagodny 
lub pikantny

-25%

599
799

-26%

549
749

TYLKO TERAZ

999
Kąski śledziowe
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
kawałki fileta śledziowego w marynacie; do wyboru: 
• kąski chłopskie – z ogórkiem, cebulą i papryką, w oleju roślinnym
• kąski kaszubskie – ze smażoną cebulą, w oleju roślinnym

TYLKO TERAZ

399
SERY Z GOLISZEWA
Ser Antek/Boryna
Opak. 135 g
(100 g = 2,96) 
ser żółty, dojrzewający ok. 6 
tygodni; w plastrach; do wyboru:
• o wyrazistym smaku, 

z wyczuwalną nutą słodyczy
• typu szwajcarskiego, 

o delikatnym smaku

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

 bez substancji konserwujących

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.8

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 24–29.05



DO-25%NABIAŁ

URSI
Pudding 
śmietankowy 10%
Opak. 200 g
(100 g = 0,65)
deser z bitą śmietaną; do wyboru: czekoladowy lub waniliowy

-23%

129
169

MLECZNA RZEKA
Mleko skondensowane 
słodzone
Opak. 150 g
(100 g = 1,53)
doskonałe do wypieków oraz jako słodka przekąska; 
do wyboru: śmietankowe, karmelowe lub kakaowe 

-23%

229
299

PIĄTNICA
Jogurt Piątuś
Opak. 125 g
(100 g = 1,03)
do wyboru: truskawkowy, malinowy, 
waniliowy, bananowy

-23%

129
169

OCEAN STEAMER
Tuńczyk w sosie własnym
Opak. 185 g
(100 g = 2,86)
w kawałkach; masa netto po odsączeniu: 150 g

MLEKOVITAMLEKOVITA
Paluszki Paluszki 
serowe serowe 
MiaMuMiaMu
Opak. 84 gOpak. 84 g
(100 g = 3,56)(100 g = 3,56)
 ser w postaci  ser w postaci 
pojedynczo pojedynczo 
pakowanych pakowanych 
paluszkówpaluszków

-25%

299
399

SIERPC
Ser Pikserki
Opak. 135 g
(100 g = 2,36)
podpuszczkowy, dojrzewający; 
bez laktozy; w plastrach

-20%

319
399

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

ŚNIADANIE
dla dzieci

TYLKO TERAZ

299
HOCHLAND
Serek Kanapkowy mini
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
twarogowy serek kanapkowy z czekoladą

TYLKO TERAZ

299
MÜLLER
Fusion Drink 
Opak. 330 g
(1 kg = 9,06)
mleczny napój; do wyboru: 
jagoda-jeżyna, malina-granat, 
pomarańcza-mango lub truskawka-kiwi

TYLKO TERAZ

149
Deser Zuzia
Opak. 130 g
(100 g = 1,15)
o smaku śmietankowo-czekoladowym; 
bez barwników i substancji konserwujących

produkt
chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 9
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DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

Pierożki gyoza
Opak. 230 g
(100 g = 2,04)
z warzywami i mięsem 
z kurczaka

-21%

469
599

CUCINA NOBILE
Pomidory suszone
Słoik 280 g
(100 g = 3,17)
w oleju; masa netto 
po odsączeniu: 170 g

-20%

539
679

Sajgonki
Opak. 278 g
(1 kg = 16,87)
do wyboru: warzywne 
lub wieprzowe

-20%

469
589

TRADER JOE’S
Rodzynki Jumbo
Opak. 200 g
(100 g = 1,60)
bez substancji konserwujących

-17%

319
389

TYLKO TERAZ

499
Danie gotowe
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
do wyboru: vege spaghetti 
lub vege chili sin carne

TYLKO TERAZ

2299
GUT BIO
BIO Styryjski olej 
z pestek z dyni
Butelka 250 ml
(100 ml = 9,20)

TYLKO TERAZ

999
LA FINESSE
Danie gotowe 
z mięsem
Puszka 800 g
(1 kg = 12,49)
do wyboru: danie z gulaszem wołowym 
i ziemniakami lub danie z warzywami, wieprzowiną i ziemniakami 

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.10

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 24–29.05



NA EKSPOZYTORZE

MUSZYNA SKARB ŻYCIA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)
wysokozmineralizowana; 
lekko gazowana

-20%

119
149

PURE FRUIT
Sok pomarańczowy 
100%
Butelka 1 l
bezpośrednio wyciskany, 
z miąższem

-20%

395
495

Piwo Carlsberg*
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,78)
piwo typu lager, dolnej fermentacji, 
o złocistej barwie, chmielowym zapachu 
i trwałej, śnieżnobiałej pianie 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

-25%

239
319

TYLKO TERAZ

999

Piwo Fischer*
Butelka 0,65 l
(1 l = 15,37)
piwo dolnej fermentacji; lekkie
kraj pochodzenia: Francja
alk. 6% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

349
ŁOWICZ 
Syrop 
cytrynowy
Butelka 400 ml
(1 l = 8,73)
z witaminami C i D

TYLKO TERAZ

299
Piwo Złoty Kufel*
Butelka 0,45 l
(1 l = 6,64)
łączy delikatną gorycz i łagodny 
aromat dwóch chmieli: Northern 
Brewer i Spalter Select
kraj pochodzenia: Białoruś
alk. 4% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18

JEST PRZESTĘPSTWEM
produkt

chłodzony

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

499
PURENA
Lemoniada 
koncentrat
Saszetka 340 g
(1 kg = 14,68)
zawiera 60% owoców; 
wystarczy dodać 1,7 l 
wody, aby otrzymać 
2 l pysznej lemoniady; 
o smaku cytrynowo-
-pomarańczowym

TYLKO 
W 2PAKU

Pepsi*
Butelka 2 × 2 l
(1 l = 2,75)
napój gazowany z kofeiną
*  -25% przy zakupie 2-paku 

w odniesieniu do ceny regularnej 
za 1 butelkę 2 l = 7,39 (1 l = 3,66)

-25%

1099
1478

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 11
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PERFETTO
Bombonierka
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
mieszanka pralin

-20%

799
999

FERRERO
Raffaello
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)
chrupiący wafelek z kokosem i całym migdałem w środku

-16%

999
1199

PERFETTO
Delikatne mleczko
Opak. 380 g
(1 kg = 16,82)
do wyboru o smaku: waniliowym w czekoladzie lub czekoladowym w czekoladzie

-20%

639
799

CHÂTEAU
Czekolada z orzechami
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
do wyboru:
• bakaliowa
• bakaliowa z rumem
• deserowa z orzechami
• śmietankowa z migdałami

-22%

699
899

STORCK
Merci Merci 
Opak. 250 g
(100 g = 4,80)
czekoladki nadziewane

-25%

1199
1599

DO- 25%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

379
ŁYSOŃ 
Miodowy 
Kłos 
Sztuka 45 g
(100 g = 8,42)
baton na bazie naturalnych składników, słodzony miodem; 
do wyboru: daktyl, jabłko lub słonecznik

TYLKO TERAZ

999
MOSER ROTH
Trufle 
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)
praliny czekoladowe 
w kształcie serca, 
różne rodzaje

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

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.12
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MAMA, MAMUSIA, MAMCIA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

MAMA, MAMUSIA, 

PERFETTO
Delikatne mleczko
Opak. 380 g
(1 kg = 16,82)
do wyboru o smaku: waniliowym w czekoladzie lub czekoladowym w czekoladzie

TYLKO TERAZ

2899
SATI 
Zestaw kaw mielonych
Opak. 3 × 200 g
(1 kg = 48,32)
100% arabika; w środku 3 rodzaje: czekoladowo-
-kokosowa, czekoladowo-wiśniowa, biała czekolada

TYLKO TERAZ

499
MOKATE
Ice Frappe
Opak. 12 × 12,5 g
(1 szt. = 0,42)
rozpuszczalny napój kawowy 
w proszku

TYLKO TERAZ

1299
IRVING
Dla Ciebie
Opak. 5 × 2 g + 25 × 1,5 g
(1 szt. = 0,43)
kolekcja herbat, w środku zestawu różne rodzaje

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

LAVAZZA
Qualità Oro
Opak. 250 g
(100 g = 5,72)
do wyboru: 
kawa mielona 
lub ziarnista

-20%

1429
1789

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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
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NA EKSPOZYTORZE
Obiadowe party

NA EKSPOZYTORZE
Obiadowe party

TYLKO TERAZ

1199
Kubełek 
Party Kids
Cena za kg
podudzia z kurczaka 
w marynacie; na grilla

TYLKO TERAZ

389
LUBELLA
Makaron dziecięcy
Opak. 400/500 g
(1 kg = 9,73/7,78)
do wyboru: spaghetti, mini świderki 
i mini kółka

TYLKO TERAZ

379
Kluski na parze
Opak. 370 g
(1 kg = 10,24)
z nadzieniem truskawkowym

TYLKO TERAZ

599
Frytki Minionki
Opak. 450 g
(1 kg = 13,31)
łatwe i szybkie 
w przygotowaniu

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

KNUSPERONE
Kuleczki 
czekoladowe
Opak. 250 g
(100 g = 0,72)
wzbogacone 
w 7 witamin, 
wapń i żelazo

-18%

179
219

TYLKO TERAZ

1799
BE RAW KIDS 
Zestaw przekąsek 
Opak. 160 g
(100 g = 11,24)
w zestawie: baton orzechowy, 
jagoda z jabłkiem, orzechowo-
-kakaowy, truskawkowo-bananowy 
oraz żelki mango z jabłkiem

TYLKO TERAZ

999
STORCK
Knoppers minis
Opak. 220 g
(100 g = 4,54)
chrupiące wafelki z orzechami laskowymi, 
kremem nugatowym i mlecznym

DO-18%PŁACISZ
MNIEJ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.14
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PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE
TYLKO TERAZ

499
BRACIA SADOWNICY
Mus tarte jabłko
Słoik 175 g
(100 g = 2,85)
mus owocowo-jabłkowy z płatkami i ziarnami; do wyboru: 
z agrestem i musli, z czarną porzeczką i musli, z mango i musli

ALGIDA
Lody Magnum
Opak. 85/120 ml
(100 ml = 4,34/3,08)
do wyboru różne rodzaje

-26%

369
499

TYLKO TERAZ

499
PURENA
Przecier owocowy 100%
Saszetka 350 g
(1 kg = 14,26)
100% przetarte owoce, idealne do smoothie, 
naleśników, deserów lub jako przekąska; bez dodatku 
cukru; do wyboru: brzoskwinia, mango, banan

TYLKO TERAZ

199
KUBUŚ
Mus owocowy
Opak. 100 g
do wyboru smaki: 
arbuz, brzoskwinia 
z jogurtem, jabłko 
z jogurtem waniliowym, 
truskawka z jogurtem

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

ALGIDA
Lody Big Milk Intense
Opak. 100 ml
śmietankowe, w polewie o smaku 
owocowym/czekoladowym/toffee/
owoców egzotycznych

-24%

189
249

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

100% 
OWOCÓW

NESTLÉ
Lody Pirulo Watermelon 
Opak. 73 ml
(100 ml = 2,04)
lody wodne o smaku arbuzowym i jabłkowym 
z minidropsami z polewy kakaowej

-25%

149
199

NESTLÉ
Lody Kaktus Shake 
Opak. 90 ml
(100 ml = 2,88)
do wyboru:
• śmietankowe z sorbetem 

truskawkowym w polewie 
cytrynowej z kawałkami maliny 
i cytryny

• o smaku śmietankowym 
z sorbetem marakuja-mango 
w polewie o smaku truskawkowym 
z granulkami cytrynowymi 
i granulkami z mango

• o smaku śmietankowym ze 
słonymi lodami karmelowymi 
w polewie o smaku toffi 
z granulkami o smaku toffi 
i kawałkami słonych ciasteczek

-25%

259
349

NESTLÉ
Lody Kaktus
Opak. 45 ml
(100 ml = 2,64)
lody wodne; do wyboru:
• o smaku cytrynowo-truskawkowym 

z zieloną polewą
• sorbet arbuzowy i sorbet jabłkowy 

z zieloną polewą

-25%

119
159

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 15
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NA EKSPOZYTORZE

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

KINDER
Chocolate
Opak. 100 g
batoniki z nadzieniem 
mlecznym; pakowane 
po 8 sztuk

-20%

399
499

TYLKO TERAZ

199
CHUPA CHUPS
Guma balonowa
Opak. 27,6 g
(100 g = 7,21)
do wyboru o smaku: 
tutti frutti, truskawkowym 
lub barwiąca język 

TYLKO TERAZ

149
CANDY FLOSS
Wata cukrowa
Opak. 20 g
(100 g = 7,45)
barwiąca język; dodatkowo 
w opakowaniu tatuaż

TYLKO TERAZ

299
ADIKAM
Lizak czekoladowy 
Sztuka 25 g
(100 g = 11,96)
z białej czekolady; do wyboru emotikonki: zakochana, uśmiechnięta lub rozbawiona 

TYLKO TERAZ

269
KINDER
Bueno Kokos
Sztuka 39 g
(100 g = 6,90)
wafel z kremem pokryty białą czekoladą z kokosem

TYLKO TERAZ

299
CHUPA CHUPS
Kwaśne żelki
Opak. 90 g
(100 g = 3,32)
o smaku owocowym; do wyboru: 
w kształcie pasków lub rurek 

TYLKO TERAZ

289
STORCK
Nimm2 Śmiejżelki
Opak. 90/100/130 g
(100 g = 3,21/2,89/2,22)
owocowe żelki; do wyboru 
różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.16
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PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE

KINDERKINDER
Joy
Opak. 20 g
(100 g = 13,95)
jajko czekoladowe 
z zabawką w środku

-24%

279
369

TYLKO TERAZ

1499
CAPRISUN
Napój owocowy Pure Fruit & Water 
Opak. 10 × 200 ml
(1 l = 7,50)
niegazowany; o smaku 
tropikalnych owoców

TYLKO TERAZ

499
TET
Kid’s
Opak. 20 × 2 g
(1 szt. = 0,25)
herbata owocowa dla dzieci

TYLKO TERAZ

999
RIO D’ORO
Napój do zamrażania
Opak. 32 × 40 ml
(1 l = 7,80)
o smaku coli, wiśni, marzanki wonnej, 
brzoskwini i cytryny; wystarczy włożyć 
do zamrażarki na co najmniej 24 godziny

TYLKO TERAZ

089
HELLENA 
Oranżada musująca/strzelająca w proszku 
Torebka 6/18 g
(100 g = 14,83/4,94)
do wyboru: ze strzelającym cukrem lub musująca żółta lub czerwona

TYLKO TERAZ

999
HELLENA
Oranżada Party
Butelka 0,75 l
(1 l = 13,32)
napój o charakterystycznym 
landrynkowym smaku oranżady, 
wzbogacony dodatkową porcją 
bąbelków

DO-24%PŁACISZ
MNIEJ

50% SOKU 
OWOCOWEGO

BEZ DODATKU 
CUKRU 

TYLKO 
W 10PAKU

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 17
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TYLKO TERAZ

499
Ciastka maślane 
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
herbatniki o smaku maślanym

TYLKO TERAZ

299
Mini batoniki mleczne
Opak. 50 g
(100 g = 5,98)
z czekolady mlecznej z mlecznym nadzieniem

TYLKO TERAZ

699
FRUIT FUNK
Batoniki 
owocowe
Opak. 80 g
(100 g = 8,74)
do wyboru: Psi Patrol 
jabłkowy lub Jednorożec 
truskawkowy

TYLKO TERAZ

1399
Praliny w kubku ceramicznym
Opak. 40 g
(100 g = 34,98)
z czekoladą mleczną

TYLKO TERAZ

299
ZAINI 
Jajko niespodzianka 
Opak. 20 g
(100 g = 14,95)
z mlecznej czekolady, z niespodzianką 

TYLKO TERAZ

599
Batoniki 
Psi Patrol
Opak. 5 × 23 g
(100 g = 5,21)
miękki batonik zbożowy; 
do wyboru: z nadzieniem 
malinowym lub jabłkowym 

TYLKO TERAZ

1199
Żelki owocowe
Opak. 300 g
(1 kg = 39,97)
w opakowaniu różne smaki

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.18
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PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

MAMA, MAMUSIA, MAMCIA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

6999
ORALB
Szczoteczka 
elektryczna dla dzieci
Sztuka
zapewnia delikatne i skutecznie 
czyszczenie; z motywami postaci 
bajkowych; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

769
ORALB 
Szczoteczka 
dla dzieci 
Sztuka
z miękką główką 
i ergonomiczną rączką; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699
ORALB
Pasta do zębów dla dzieci
Opak. 75 ml
(100 ml = 9,32)
łagodny smak; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

499
LUKSJA 
Żel pod prysznic 
Opak. 250 ml
(100 ml = 2,00)
kremowy, delikatny; do wyboru 
w czterech przyjemnych 
zapachach: waty cukrowej, lodów 
kokosowych, słodkich pianek 
lub truskawkowego smoothie

TYLKO TERAZ

249
LUKSJA 
Mydło w kostce 
Opak. 100 g
do wyboru w trzech 
wyjątkowych, słodkich 
zapachach: malin 
i lemoniady, tropikalnych 
owoców i brzoskwini 
lub pączków z lukrem 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 19
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STREFA PUPILA

NA EKSPOZYTORZE

PEDIGREE
Rodeo/
Biscrok/
Markies
Opak. 122/150/200 gOpak. 122/150/200 g
(100 g = 2,29/1,86/1,40)
przysmak dla psów; do wyboru różne rodzaje

-20%

279
349

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

699
Papier toaletowy 
3-warstwowy
Opak. 8 rolek
(1 rolka = 0,87)
do wyboru różne nadruki

TYLKO TERAZ

369
Karma sucha 
dla kota
Opak. 400 g
(1 kg = 9,23)
z wołowiną

TYLKO TERAZ

1199
Karma sucha 
dla kota
Opak. 1,5 kg
(1 kg = 7,99)
z kurczakiem; przeznaczona 
dla kotów po sterylizacji

TOPIC
Karma dla kota
Opak. 750 g
(1 kg = 7,99)
do wyboru:
• Sensitive z jagnięciną i ryżem
• Adult z drobiem
• Senior z drobiem

-20%

599
749

PREVITAL
Karma mokra 
dla kota
Opak. 100 g
w sosie; do wyboru: z cielęciną, z drobiem, z kurczakiem lub z łososiem

-20%

079
099

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.20
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ORALB 
Szczoteczka 
do zębów
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 3,50)
do wyboru różne rodzaje

-30%

699
999

BLENDAMED 
Pasta do zębów 
Tubka 75/100 ml
(100 ml = 10,65/7,99)
do wyboru dwa rodzaje

-33%

799
1199

PUTZMEISTER
Uniwersalny płyn 
do mycia
Butelka 1 l
do wyboru różne rodzaje

-25%

299
399

KRET 
Żel do WC 
Butelka 750 g
(1 kg = 5,32) 
zapewnia higieniczną czystość; niweluje przykre 
zapachy; odkamienia; łączy w sobie aż 7 funkcji; 
do wyboru: Classic lub Power 

TANDIL
Odplamiacz w sprayu
Opak. 750 ml
(1 l = 6,39)
do użycia przed praniem; do usuwania 
plam oraz zabrudzeń; nie zawiera 
wybielacza, chroni włókna i kolory

-20%

479
599

BLENDAMED
Pasta do zębów 
Tubka 125 ml
(100 ml = 4,39)
zapewnia świeży oddech 
i długotrwałą ochronę 
antybakteryjną; do wyboru 
różne rodzaje

-26%

549
749

MR. FRESH
Odświeżacz 
powietrza w żelu
Opak. 150 g
(100 g = 1,53)
do wyboru: wanilia, lawenda 
lub cytryna

-23%

229
299

DOMESTOS
Zawieszki 
do toalet
Blue Water
Opak. 2 szt.
do wyboru dwa rodzaje

-38%

799
1299

DO-38%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

399
Chusteczki 
uniwersalne
Opak. 56 szt.
3-warstwowe; do wyboru różne nadruki

TYLKO TERAZ

399

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 21
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MAMA, MAMUSIA, MAMCIA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

GARDENLINE
Róże 40 cm
Bukiet 12 szt.
do wyboru różne kolory

899

GARDENLINE
Tulipany 
Bukiet 10 szt.
do wyboru różne kolory

999

GARDENLINE
Kwiaty
Bukiet
wysokość ok. 30 cm, w rattanie, 
do wyboru różne rodzaje

2499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.22
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GARDENLINE
Gerbery 
Bukiet 10 szt.
do wyboru różne kolory 

999

GARDENLINE
Goździki
Bukiet 10 szt.
do wyboru różne kolory 

999

GARDENLINE
Róże 40 cm
Bukiet 12 szt.
do wyboru różne kolory

GARDENLINE
Tulipany
Bukiet 25 szt.
do wyboru różne 
kolory

2999

GARDENLINE
Róże długie
Bukiet 7 szt.
wysokość: 60 cm; 
do wyboru różne kolory

1999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 23
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BALTA MARE
Dorsz atlantycki, polędwica
Cena za 100 g
bez skóry

-12%

499
569

DO-44%44%44PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1999
Zestaw 
Sushi Love
Opak. 450 g
(1 kg = 44,42)
w zestawie 
16 elementów

TYLKO TERAZ

449
MLECZNE OGRODY
Masło Ekstra
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)
zawartość tłuszczu: 82%

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Bułka 
wieloziarnista wieloziarnista 
Sztuka 90 g
(100 g = 0,88)
posypana makiem i sezamem, 
z ziarnami słonecznika 
i płatkami owsianymi

-20%

079
099

*

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

TYLKO TERAZ

149

TYLKO TERAZ

899

-44%

499
899

ŚWIEŻEJESZ
Nektarynki
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
klasa I

Snacki 
jabłkowe 
Opak. 120 g
(100 g = 1,24)

Ziemniaki słodkie, bataty
Cena za kg

POLSKIE
JABŁKA

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.24
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GUT BIO
BIO Oliwa z oliwek
Butelka 750 ml
(1 l = 23,99)
z pierwszego tłoczenia; 
w 100% z kontrolowanego 
rolnictwa ekologicznego

-20%

1799
2249

BALTA MARE
Śledź w sosie pomidorowym
Puszka 170 g
(100 g = 1,41)
zawartość ryby: 60%

-20%

239
299

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

499
Kaszanka gryczana 
Legendarna
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
wędlina podrobowa z kaszą gryczaną

TYLKO TERAZ

2299
Polędwiczki 
na patyku 
w marynacie
Cena za kg
marynaty w 4 smakach: czosnkowo-
-ziołowa, BBQ, słodkie chili, ziołowa

TYLKO TERAZ

999
ORIENT SPECIALS
Lahmacun/Pide
Opak. 360/540 g
(1 kg = 27,75/18,50)
danie kuchni orientalnej; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

999
Kiełbasa śląska 
grillowa
Cena za kg
wieprzowo-drobiowa, 
parzona, wędzona

 bez dodatku aromatów

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

KING’S CROWN
Kapusta 
czerwona
Słoik 680 g
(1 kg = 4,26)
masa netto 
po odsączeniu: 585 gpo odsączeniu: 585 g

produkt
głęboko 

mrożony

-21%

249
319

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 25



KUBUŚ
Sok 100%
Butelka 300 mlButelka 300 ml
(1 l = 4,97)
do wyboru: marchew-
-jabłko-banan lub 
marchew-malina-
-jabłko; w poręcznej 
butelce z dzióbkiem 

-25%

149
199

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

SUN SNACKS
Paluszki
Opak. 250 g
(100 g = 0,80)
słone

199

SWEET VALLEY
Mandarynki
Puszka 312 g
(100 g = 1,94)
lekko słodzone, całe kawałki 
mandarynek; masa netto 
po odsączeniu: 175 g 

-20%

339
429

SWEET VALLEY 
Ananas 
w plastrach
Puszka 560 g
(1 kg = 12,32)
lekko słodzony; masa netto 
po odsączeniu: 340 g

-16%

419
499

TYLKO TERAZ

1699
SANTE
Mieszanka 
żurawiny 
i nerkowca
Opak. 400 g
(1 kg = 42,48)
mieszanka żurawiny 
słodzonej suszonej 
i orzechów nerkowca

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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
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DO-18%PŁACISZ
MNIEJ

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

916
Piwo 
Okocim OK
Puszka 4 × 0,5 l 
(1 l = 4,58)
piwo jasne typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,6% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

GARDENLINE
Pnącza owocowe
Sztuka
w donicy 2 l; wysokość: ok. 55–65 cm; 
do wyboru: ciemne i jasne winogrona, 
figa lub kiwi

1499

GARDENLINE
Fuksja/Geranium
Sztuka
w doniczce o średnicy 17 cm; wysokość: 
30–35 cm; do wyboru różne kolory

1499

GARDENLINE
Sadzonki 
warzyw i owoców
Sztuka
w doniczce o średnicy 13 cm; 
wysokość: ok. 25 cm; do wyboru 
różne rodzaje

799
GARDEN FEELINGS 
Ziemia uniwersalna
Opak. 20 l
(1 l = 0,17)
do uprawy ozdobnych roślin 
balkonowych, pokojowych 
i rabatowych, a także do uprawy 
wszystkich gatunków roślin 
warzywnych

349

STORCK
Toffifee
Opak. 125 g
(100 g = 5,19)
chrupiące orzechy laskowe 
w karmelu, z kremem orzechowym 
i czekoladą

-18%

649
799

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 27



  42531 OeTI

UP2FASHION
Szorty damskie 
jeansowe z bawełną BIO
Para
98% bawełna BIO, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

QUEENTEX
Majtki damskie 
bezszwowe
Opak. 2 pary
81% poliamid, 19% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: S–XL

QUEENTEX
Biustonosz 
multifunkcyjny
Sztuka
72% poliamid, 28% elastan (Lycra®); 
odpinane ramiączka; dodatkowe ramiączko 
na szyję; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 75B–85C

2499

1999

   A07-0751 HOHENSTEIN HTTI   A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Bluzka damska 
Sztuka
100% wiskoza; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2999

  12.HBD15251 HOHENSTEIN HTTI  12.HBD15251 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

MOŻLIWE 
RÓŻNE 

SPOSOBY 
NOSZENIA

HIT

2499

UP2FASHION
Sukienka damska maxi
Sztuka
100% wiskoza; z gumką lub sznurkiem 
w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3499

  3.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  3.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.28
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ENRICO MORI
Piżama męska 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3499

STRAIGHT UP
Koszula męska
Sztuka
100% bawełna; 
do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3499

UP2FASHION
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para
77% bawełna BIO, 20% poliester, 
3% elastan; długość nogawek 
7/8; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44

4999

WALKX
Trampki męskie
Para
materiał wierzchni z wytrzymałej tkaniny, przyjemna tekstylna wyściółka, 
z miękko wyściełaną wkładką z funkcją pamięci kształtu stopy (Memory 
foam), elastyczna podeszwa; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 41–44

2999

STRAIGHT UP
Bermudy męskie
Para
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–54

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley     95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

3499

  11-31363 HOHENSTEIN HTTI  11-31363 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.08890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.08890 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically 
Grown Cotton 

Certifi ed by CU 
817648

Organically Grown 
Cotton Certifi ed 
by CU1000197

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 29
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PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

PUTZMEISTER
Ściereczka/
Rękawiczka 
z mikrowłókna
Sztuka/Zestaw
profesjonalne ściereczki 
z mikrowłókna; do wyboru 
różne rodzaje:
• ściereczka do mycia i wycierania na sucho
• ściereczka premium do kurzu i polerowania
• rękawica do czyszczenia tapicerki
• ściereczka dwustronna (3 szt.)

999

CYCLEMASTER
Kask rowerowy 
dla dorosłych 
i dzieci
Sztuka
kask typu in-mold; 11-kanałowy 
system wentylacji; odpinana tylna lampka LED z trzema 
poziomami oświetlenia; łatwy system regulacji rozmiaru; 
zdejmowana przyłbica; do wyboru różne rodzaje 

4999

PUTZMEISTER
Nakładki 
na mop
Opak. 2 szt.
z mikrofibry; pasują 
do większości mopów 
płaskich; do wyboru 
dwa rodzaje

999

ROYAL LIFE
Składany koszyk 
termoizolacyjny
Sztuka
obszerna komora główna 
zamykana na zamek; rama 
i uchwyt z aluminium; 
z żetonem do wózka 
sklepowego; wymiary: 
ok. 46 × 28 × 23 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3999

Komplet pościeli 
Robert Lewandowski
Komplet
100% bawełna; z zamkiem 
błyskawicznym; wymiary: 
poszwa 160 × 200 cm oraz 
poszewka 70 × 80 cm; 
do wyboru dwa rodzaje

6999

  11-26090 Shirley  11-26090 Shirley  40°C
TEMPERATURA

PRANIA

PUTZMEISTER
Mop płaski 
chenille
Zestaw
nakładka na mop 
z mikrofibry; teleskopowy 
drążek regulowany 
w zakresie 85–145 cm; 
do wyboru dwa rodzaje

1599

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.30
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AUTOLAND
Spray 
do kokpitu
Opak. 750 ml
(1 l = 17,32)
do wyboru różne rodzaje

1299
AUTOLAND
Pianka do tapicerki
Opak. 500 ml
(1 l = 29,98)
szybko wchłaniająca się 
pianka do czyszczenia 
różnego rodzaju tkanin; silne 
właściwości rozpuszczające 
zabrudzenia; subtelny 
zapach; o właściwościach 
antystatycznych

1499
AUTO XS
Samochodowa 
mata 
antypoślizgowa
Sztuka
100% poliester; wymiary: 
120 × 100 cm; chroni bagażnik 
przed zabrudzeniami i wilgocią; 
łatwa w czyszczeniu; możliwość 
indywidualnego przycięcia 

1999

AUTO XS
Zestaw 
do usuwania rys/odnowy reflektorów
Zestaw
do wyboru różne rodzaje:
• przywracający czystość i przejrzystość zestaw do odnawiania reflektorów
• zestaw do usuwania rys na karoserii – usuwa zadrapania ze wszystkich powierzchni lakierniczych
• zestaw naprawczy do felg – do drobnych i średnich zarysowań

2999
ACTIV ENERGY
Akumulatorki 
NiMH
Opak.
akumulatorki do wielokrotnego 
ładowania; czas ładowania: ok. 7 h; 
charakteryzują się dużą mocą 
działania; do wyboru różne rodzaje

1799

CAR XTRAS
Pokrowce na fotele samochodowe
Zestaw
2 pokrowce na siedzenia przednie, 1 pokrowiec na siedzenie 
tylne z dzielonym lub niedzielonym oparciem oraz 5 pokrowców 
na zagłówki; w siedziskach przednich oraz w tylnym wypełnienie 
piankowe dla wygodnego siedzenia; do wyboru różne rodzaje

7499
XBLITZ
Uchwyt samochodowy 
z ładowaniem indukcyjnym G650
Zestaw
moc pracy: do 10 W; technologia ładowania QI; dwa sposoby mocowania: 
teleskopowe do przedniej szyby oraz do kratki nawiewu na desce 
rozdzielczej; ładowanie za pomocą kabla USB typu C

9499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 31
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UP2FASHION
Bermudy damskie z bawełną BIO
Para
97% bawełna BIO, 3% elastan (Lycra®);
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999

UP2FASHION
T-shirt damski 
z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

1999

UP2FASHION
Sukienka damska 
z bawełną BIO
Sztuka
50% bawełna BIO, 
50% wiskoza 
(EcoVero); 
do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3999

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA

SZYBKOSCHNĄCY

ACTIVE TOUCH
Top/T-shirt sportowy 
damski/męski
Sztuka
57% bawełna, 38% poliester, 5% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: S–L
Rozmiary męskie: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1799

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

ODDYCHAJĄCY LEKKI 
I KOMFORTOWY

ELASTYCZNY

WALKX
Buty sportowe 
damskie/męskie
Para
tekstylny materiał wierzchni, 
podeszwa z TPR; z praktycznym 
sznurowaniem lub z systemem 
szybkiego sznurowania; elastyczna 
podeszwa zapewnia swobodę 
ruchów i najwyższy komfort 
noszenia; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary damskie: 37–40
Rozmiary męskie: 42–45

4999

ACTIVE TOUCH
Spodenki sportowe 
damskie/męskie
Para
88% poliester, 12% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: S–L
Rozmiary męskie: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1999

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  
ODDYCHAJĄCE

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

SZYBKOSCHNĄCE

LEKKIE 
I KOMFORTOWE

Licence no. 24433Licence no. 24433

certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648

Organically Grown 
Cotton Certifi ed by 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.32
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POCOPIANO
Legginsy dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116

1999

POCOPIANO
Szorty dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
80% bawełna BIO, 18% poliester, 
2% wiskoza lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 92–116

1999

  5.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  5.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

2PAK

DŁUGOŚĆ 3/4

Made with 60% 
Organically Grown 

Cotton Certifi ed by CU 
817648

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

POCOPIANO
T-shirt dziecięcy 
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO lub 
98% bawełna BIO, 2% wiskoza lub 
98% bawełna BIO, 2% poliester; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 92–116

  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI  

3PAK

3PAK

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically 
Grown Cotton 

Certifi ed by Control 
Union CU 822122

UP2FASHION
Stopki balerinki
Opak. 2 pary
95% bawełna, 5% elastan lub 87% poliamid, 
13% elastan; z silikonowymi elementami 
wewnątrz zapobiegającymi osuwaniu się 
skarpetki; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–39/42

999

   05.0.2346 HOHENSTEIN HTTI   05.0.2346 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

95% bawełna, 5% elastan lub 87% poliamid, 
13% elastan; z silikonowymi elementami 
wewnątrz zapobiegającymi osuwaniu się 
skarpetki; do wyboru różne zestawy

2PAK

HIT

1999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 33
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HOME CREATION
Miska/Zestaw 
misek sałatkowych
Sztuka/Zestaw
przystosowane do mycia w zmywarce; 
do wyboru:
• 1 miska o średnicy 27 cm
• zestaw 3 misek o średnicy ok. 17 cm
• zestaw 4 misek o średnicy ok. 14 cm

1499

HOME CREATION
Szatkownica 
do owoców i warzyw
Zestaw
prosta i szybka w użyciu; w zestawie 
6 różnych wkładek tnących; antypoślizgowa 
podstawa; do wyboru dwa rodzaje

4999

Pojemnik 
do przechowywania 
warzyw
Sztuka
do przechowywania papryki, cebuli czy ziemniaków; 
optymalne warunki długiego przechowywania warzyw 
w stanie świeżości; otwory wentylacyjne gwarantują 
dobrą cyrkulację powietrza; wymiary: ok. 29 × 20 × 14 cm 
lub ok. 29 × 20 × 19 cm; do wyboru dwa rodzaje

2499

Pojemniki 
na żywność
Zestaw 3 szt.
z pokrywkami 
na zatrzask; 
do wyboru 
różne rodzaje

2499

DO CIĘCIA WARZYW, OWOCÓW 
W KOSTKĘ, 
PLASTERKI, 
PIÓRKA 
LUB SŁUPKI

SPIEGELAU
Szklanki/
Wysokie szklanki/
Kieliszki do wina
Zestaw 4 szt.
szkło kryształowe; 
pojemność: 295/375/640 ml; 
do wyboru różne rodzaje

4999 SZKŁO 
KRYSZTAŁOWE

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

Nakładka na zlew
Zestaw 2 szt.
odporna na zabrudzenia 
i łatwa do czyszczenia; z powłoką 
antypoślizgową; wysoki efekt 
drenażu; odporna na temperatury 
w zakresie od -10°C do +95°C; 
wymiary: ok. 26 × 31 cm; do wyboru 
różne rodzaje

1599

  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Zestaw ścierek 
do naczyń
Opak. 8 szt.
100% bawełna BIO; 
w zestawie: 4 ścierki 
do naczyń (50 × 70 cm), 
4 ścierki kuchenne 
(50 × 50 cm); do wyboru 
różne rodzaje

3999

   64209 OETI HOHENSTEIN HTTI   64209 OETI HOHENSTEIN HTTI  

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.34
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NA EKSPOZYTORZE

LEIFHEIT
Aluminiowa suszarka 
ogrodowa
Sztuka
model Linomatic 400
• 40 m automatycznie zwijanych i rozwijanych 

linek
• system szybkiego otwierania 
• zawiera kotwę do podłoża
• wytrzymała, nierdzewna, odporna na warunki 

atmosferyczne
• wymiary po rozłożeniu: 186 × 186 × 167,5 cm

HOME CREATION
Obrus winylowy 
z podkładem flanelowym
Sztuka
100% poliester; 
z wodoodporną powłoką; 
wytrzymały; do domu lub 
ogrodu; do wyboru różne 
rodzaje; wymiary:
• prostokątny 130 × 160 cm
• owalny 130 × 180 cm
• okrągły o średnicy 160 cm

1599

PLAYLAND
Gry do ogrodu
Zestaw
doskonałe do zabawy na świeżym 
powietrzu; poprawiają motorykę; 
do wyboru: zestaw do rzucania 
woreczkami, krokiet, kubb – 
klasyczna gra wikingów, zestaw 
do rzucania pierścieniami, 
drewniany zestaw do tenisa

3999

Doniczka terakota XXL
Sztuka
wykonana z mrozoodpornej ceramiki; 
o średnicy 30 cm (model niższy) lub 26 cm 
(model wysoki); do ogrodu, na taras lub 
balkon, do dużych roślin w domu; produkcja 
europejska; do wyboru różne rodzaje

2999

  20.0.34002 HOHENSTEIN HTTI  20.0.34002 HOHENSTEIN HTTI  359

NA EKSPOZYTORZE

PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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. 35
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21/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna 
do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej 
mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

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


