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Okazje TYGODNIA

.05

PREZENT Y

na Dzień Dziecka

poleca!

Tak smakuje
ORIENT

- str. 8-11

OD PONIEDZIAŁKU 13.05

ORIENTU

OD ŚRODY 15.05

HIT

OD SOBOTY 18.05

HIT

4,99

*

ORIENT SPECIALS

Chlebek Naan

Opak. 2 szt., 280 g (1 kg = 17,82)

HIT

99,00

*

CHICCO

Elektroniczna mata miasto
Zestaw

179,00

*

FERREX

Akumulatorowa szlifierka
kątowa, 40 V
Zestaw

Wysoka jakość w dobrej cenie

www.aldi.pl

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Okazje TYGODNIA

13.05–18.05

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA
PROMOCJA!

-33%

ZAW

świeSZE
że !

2,99

*

4,49

Cebula
czerwona, luz

PROMOCJA!

-45%

Cena za kg
kraje pochodzenia:
Holandia/Polska

PROMOCJA!

3,79

*

PROMOCJA!

-25%

-30%

5,99

6,99

2,79

*

*

7,99

Truskawki

3,99

Pomidor
na gałązce, luz
Cena za kg
kraje pochodzenia:
Holandia/Polska

Kapusta
pekińska młoda

Cena za kg
kraje pochodzenia: Węgry/Polska

PROMOCJA!

PROMOCJA!

2,69

1,69

-30%

Opak. 500 g (1 kg = 7,58)
klasa I;
kraje pochodzenia:
Hiszpania/Maroko

-39%

*

*

3,89

2,79

Jabłka
zielone, luz

Mieszanka sałat
świeżych
Opak. 140/150/250 g
(100 g = 1,92/1,79/1,08)
kraje pochodzenia:
Włochy/Hiszpania/Polska

Cena za kg
klasa I;
kraj pochodzenia: Polska

Okazje OD PIĄTKU 17.05
TYLKO
TERAZ

4,69

*

Grzyby
shimeji

Opak. 150 g
(100 g = 3,13)
kraj pochodzenia:
Chiny

TYLKO
TERAZ

4,99

*

Kumkwat
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
kraj pochodzenia:
Hiszpania

TYLKO
TERAZ

4,69

*

Opak. 100 g
kraje pochodzenia:
Maroko/Tajlandia

PROMOCJA!

-35%

4,99

*

7,69
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*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.

Trawa
cytrynowa

www.

Papryka
szpiczasta

Opak. 2 szt.
kraje pochodzenia:
Hiszpania/Holandia

.pl

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

1,19

*

13.05–18.05

Croissant maślany
Sztuka 51 g (100 g = 2,33)
zawartość masła: 24%

PROMOCJA!

-23%

0,45

*

0,59

Bułka pszenna
Sztuka 65 g (100 g = 0,69)
z chrupiącą skórką

PROMOCJA!

-29%

1,40

*

1,99

Ciastko
z jabłkiem

Sztuka 110 g (100 g = 1,27)
z rodzynkami i cynamonem;
zawartość jabłek: 28%

2,49

*

Bagietka
wiejska

Sztuka 300 g
(1 kg = 8,30)
chrupiąca bagietka
z mąki pszennej

0,89

*

www.

.pl

Bułka fitness

Sztuka 80 g (100 g = 1,11)
odżywcza bułka pszenna z marchewką,
ziarnem słonecznika i siemieniem lnianym

*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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Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

PROMOCJA!
produkt
chłodzony

13.05–18.05

-22%

3,50

*

4,49

PRIME FOOD

Parówki
dla dzieci

produkt
chłodzony

Opak. 200 g (100 g = 1,75)
mięso wieprzowe z szynki: 94%

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

-20%

1,40

*

PROMOCJA!

-24%

PROMOCJA!

-20%

1,75

13,50

*

DROSED

3,00

*

Pasztet
Podlaski
drobiowy

3,99

DROBIMEX

16,89

MIĘSNE SPECJAŁY

Filet z piersi
kurcząt

Puszka 155 g (100 g = 0,90)
do wyboru: pomidorowy,
paprykowy, z pieprzem

Polędwica
z kurczaka

Cena za kg
świeży

Opak. 100 g
w plastrach

PROMOCJA!
TANIEJ O

1,39 ZŁ

5,60

*

6,99

Mięso
mielone
z indyka
produkt
chłodzony

TYLKO
TERAZ
produkt
chłodzony

PROMOCJA!

-24%

3,00

*

3,99

4

BALCERZAK

Kiełbasa
krakowska

Opak. 100 g
do wyboru: wieprzowa
lub drobiowa

Opak. 500 g
(1 kg = 11,20)
na kotlety

7,99

*

GUT DREI EICHEN

Wieprzowina
delikatesowa
w galarecie

produkt
chłodzony

Słoik 300 g (1 kg = 26,63)
niemiecka specjalność; najlepiej smakuje
z pieczonymi ziemniakami lub z chlebem

*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.

.pl

Okazje TYGODNIA

produkt
chłodzony

13.05–18.05

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
PROMOCJA!

-24%

1,35

*

1,79

MILSANI

Jogurt typu
greckiego

Opak. 400 g (1 kg = 3,38)
naturalny; zawartość
tłuszczu: 10%

TYLKO
TERAZ

DANMIS

TYLKO
TERAZ

3,99

5,99

*

*

Ser kozi
twarogowy

Opak. 150 g (100 g = 3,99)
plastry

DANMIS

Kozie mleko
PROMOCJA!

MILSANI

-21%

Karton 0,5 l (1 l = 7,98)
UHT

Serek twarogowy
z przyprawami

1,80

*

2,29

Opak. 200 g (100 g = 0,90)
do wyboru: ziołowy,
śmietankowy, tzatziki

PROMOCJA!
TANIEJ O

1,39 ZŁ

6,60

*

7,99

DANMIS

TYLKO
TERAZ

Jogurt kozi

1,59

Opak. 125 g (100 g = 1,27)
naturalny

*

HOFBURGER

Ser kozi
twardy

Opak. 125/150 g
(100 g = 5,28/4,40)
w plastrach; do wyboru:
naturalny, z kozieradką
lub z ziołami

ŚNIADANIOWE PRZYJEMNOŚCI
ETI

TYLKO
TERAZ

Milk burger

1,99

Opak. 35 g (100 g = 5,69)
chłodzone biszkopty połączone
nadzieniem mlecznym;
do wyboru smaki: miodowy
lub kakaowy

*

www.

.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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Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

TYLKO
TERAZ

13.05–18.05

4,99

*

PORTLAND

Mieszanka
przypraw
do przetworów

Opak. 100/500 g
(100 g = 4,99/1 kg = 9,98)
do wyboru: cząber, kminek,
majeranek, mieszanka przypraw

PROMOCJA!
TANIEJ O

1,24 ZŁ

5,25

*

TYLKO
TERAZ

6,49

14,99

*

GOLDEN FRUIT

Gruszki
Williams Christ

GUT BIO

Puszka 820 g (1 kg = 11,41)
połówki owoców w syropie;
masa netto po odsączeniu: 460 g

BIO Olej
kokosowy

Słoik 450 ml (1 l = 33,31)
z pierwszego tłoczenia;
nierafinowany

OLEJ

zdrowo
tłoczony

5,99

*

GOLDEN FRUIT

Grejpfrut

Słoik 530 g (1 kg = 21,39)
całe segmenty, lekko słodzone;
masa netto po odsączeniu: 280 g

PROMOCJA!

TYLKO
TERAZ

8,99

*

GUT BIO

BIO Olej lniany

Butelka 250 ml (100 ml = 3,60)
z pierwszego tłoczenia; tłoczony
na zimno; o lekko gorzkim,
orzechowym smaku; idealny
do pasty z twarogu i ziemniaków
gotowanych w mundurkach
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TYLKO
TERAZ

-24%

4,50

*

5,99

TAMARA

Dżem
wieloowocowy

Słoik 450 g (1 kg = 10,00)
zawartość owoców: 50%; do wyboru:
• malinowo-borówkowo-jeżynowy
• truskawka z mango

*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.

.pl

PROMOCJA!

Okazje TYGODNIA

3,99

-29%

*

3,15

*

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

13.05–18.05

DEVELEY

4,49

Sos tatarski/czosnkowy

BUTTELLA

RYBY Z ALDI

Opak. 400/410 g (1 kg = 9,98/9,73)
do kanapek i przekąsek

Tłuszcz
roślinny

Butelka 500 ml (1 l = 6,30)
płynny miks z tłuszczów
roślinnych; aromatyzowany;
z delikatnym aromatem
masła; z nieutwardzonych
tłuszczów i olejów;
nie zawiera laktozy

 bez substancji konserwujących

produkt
chłodzony

PROMOCJA!
TANIEJ O

0,49 ZŁ

2,50

*

2,99

PORTLAND

Przyprawa
uniwersalna

Opak. 500 g (1 kg = 5,00)
wyśmienicie nadaje się
do zup, sosów oraz
dań mięsnych, rybnych
i warzywnych

PROMOCJA!

-28%

5,00

*

6,99

TRADER JOE’S

Orzechy
laskowe
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
łuskane

ŁOSOŚ USTKA

PROMOCJA!

-30%

3,10

*

4,49

www.

.pl

HENGLEIN

Ciasto na tartę
Opak. 250 g (100 g = 1,24)
do przygotowania
na słodko lub słono

produkt
chłodzony

TYLKO
TERAZ

5,49

*

Łosoś
w sosie/w oleju
Puszka 110 g (100 g = 4,99)
do wyboru:
• w oleju z pieprzem
cytrynowym
• w sosie słodkim chili
• po królewsku

*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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Festiwal ORIENTU
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

13.05–18.05

OLEJ ARGANOWY

zwany płynnym złotem Maroka.
Znajduje zastosowanie zarówno w kuchni –
uszlachetnia smak potraw rybnych
i mięsnych, sałatek i warzyw –
jak i w kosmetyce – zaaplikowany
na włosy czy skórę działa jak
najlepsza odżywka.

Tak smakuje
ORIENT

TYLKO
TERAZ

24,99

*

BIO Olej arganowy

ORIENT SPECIALS

TYLKO
TERAZ

3,99

*

Kasza Kuskus/Bulgur

Butelka 100 ml
tłoczony na zimno; produkt BIO;
wysoka zawartość witaminy E; do wyboru:
olej z ziaren naturalnych lub prażonych;
kraj pochodzenia: Maroko

Opak. 500 g (1 kg = 7,98)
z pszenicy durum

TYLKO
TERAZ

3,99

*

ORIENT SPECIALS

Danie gotowe
z ciecierzycy

Puszka 400 g (1 kg = 9,98)
w orientalnym sosie curry

ORIENT SPECIALS

TYLKO
TERAZ

4,29

*
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Przyprawy orientalne

Opak. 50/55/60 g (100 g = 8,58/7,80/7,15)
do wyboru różne rodzaje

*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.

.pl

Festiwal ORIENTU
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

13.05–18.05

ORIENTU

Chlebek pita

TYLKO
TERAZ

Opak. 10 × 50 g (1 kg = 9,98)
chlebki na bazie mąki pszennej

4,99

*

ORIENT SPECIALS

HIT

 bez substancji konserwujących

Chlebek Naan

4,99

*

Opak. 2 szt., 280 g (1 kg = 17,82)
2 sztuki w opakowaniu; do wyboru: z czosnkiem
i kolendrą lub z przyprawą tandoori

MASŁO GHEE

ma bardziej wyrazisty i delikatny
smak niż tradycyjne masło oraz długi okres
przydatności do spożycia i nie wymaga chłodzenia.
W Indiach uważane jest za produkt odmładzający
oraz używane w celach sakralnych.

Masło Ghee

TYLKO
TERAZ

Opak. 500 g (1 kg = 49,80)
masło klarowane;
kraj pochodzenia: Indie

24,90

*

www.

.pl

produkt
chłodzony

TYLKO
TERAZ

17,99

*

Daktyle
Jumbo
Opak. 500 g
(1 kg = 35,98)
świeże

*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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Festiwal ORIENTU
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

13.05–18.05

Tak smakuje
ORIENT

produkt
chłodzony

NOWOŚĆ!

4,49

*

PERLA

Sałatka Bulgur/Kuskus

Opak. 220 g (100 g = 2,04)
do wyboru:
• sałatka z kaszy bulgur z sosem pomidorowo-paprykowym i czerwoną fasolą oraz hummusem
paprykowym
• sałatka z kaszy kuskus z sosem pomidorowym,
marynowaną papryką czerwoną i zielonymi
oliwkami oraz hummusem

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO
TERAZ

12,99

*

Mięso do dania
kebab/gyros

Opak. 500 g (1 kg = 25,98)
do wyboru:
• wołowe, drobno krojone, smażone,
przyprawione
• z szynki wieprzowej, surowe, krojone,
w płynnej marynacie

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO
TERAZ

6,99

*
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Dr. Oetker
Pizza Guseppe Kebab
Opak. 420 g (1 kg = 16,64)
z mięsem wołowym, papryką,
grillowanym bakłażanem,
czerwoną cebulką i bogactwem
wielu aromatycznych przypraw

*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.

.pl

Festiwal ORIENTU
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

13.05–18.05

ORIENTU
produkt
chłodzony

PROMOCJA!

-22%

produkt
chłodzony

1,00

*

1,29

MALUTA

Ayran

Kubek 250 g (100 g = 0,40)
popularny na Bliskim Wschodzie
napój wytwarzany z jogurtu i wody

TYLKO
TERAZ

4,29

*

PERLA

Hummus
y
Idealn er
na des

Opak. 160/180 g
(100 g = 2,68/2,38)
do wyboru:
• klasyczny
• pomidorowy
• paprykowy
• z czarnuszką
• czekoladowy

PROPOZYCJA PODANIA

 bez substancji konserwujących

PROMOCJA!

TRADER JOE`S

3,50

Opak. 372 g (1 kg = 9,41)
do wyboru: pszenna lub wielozbożowa
z siemieniem lnianym; 6 sztuk w opakowaniu

-29%

*

Tortilla

4,99

www.

.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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Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

13.05–18.05

PROMOCJA!

-24%

4,50

*

5,99

PROMOCJA!
TANIEJ O

0,59 ZŁ

3,80

*

4,39

BOBOVITA

Obiadek/
Zupka

Słoik 190 g
(100 g = 2,00)
po 6. miesiącu życia;
do wyboru:
• warzywa z delikatną
wołowiną lub rybą
• rosołek z kurczaka
z ryżem
• krupniczek z cielęciną

STORCK

Mieszanka
toffee melange

Opak. 200/300 g
(100 g = 2,25/1 kg = 15,00)
do wyboru: mieszanka
cukierków toffi, czekoladowych
lub karmelowych z nadzieniem
mlecznym

PROMOCJA!

-26%

PROMOCJA!
TANIEJ O

0,69 ZŁ

3,90

*

4,59

BOBOVITA

Deserek
dla dzieci

Słoik 190 g (100 g = 2,05)
po 6. miesiącu życia;
do wyboru różne rodzaje

STREFA MALUSZKA

1,29

GOPLANA

Mega Grześki

Opak. 48 g (100 g = 1,98)
do wyboru:
• wafelek przekładany kremem orzechowym w czekoladzie mlecznej
• wafelek przekładany kremem kakaowym w czekoladzie mlecznej
• wafelek przekładany kremem kakaowym w czekoladzie deserowej

PROMOCJA!

TYLKO
TERAZ

-23%

9,99

*

1,75

*

2,29

BOBO FRUT

WAWEL

Sok

Butelka 3 × 300 ml
(1 l = 11,10)
do wyboru:
• jabłko, marchew, banan
• jabłko, marchew, morela

PROMOCJA!
TANIEJ O

0,95

*

0,99 ZŁ

Cukierki

Cena za 100 g
do wyboru:
• Trufle
• Mieszanka Krakowska
• Michałki klasyczne lub białe

produkt
na wagę

TRUSKAWKOWA radość!

5,80

*

6,79

BOBOVITA

Kaszka mleczno-ryżowa

Opak. 230 g (100 g = 2,52)
bezglutenowa; na mleku modyfikowanym;
do wyboru:
• banan
• malina
• wanilia
• truskawka

12

produkt
głęboko
mrożony

PROMOCJA!

-24%

1,35

*

1,79

MUCCI

Lody truskawkowe
w białej czekoladzie
Opak. 120 m (100 ml = 1,13)
z sosem truskawkowym oraz dodatkiem
liofilizowanych truskawek

*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.

.pl

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

13.05–18.05

PROMOCJA!

-24%

CHÂTEAU

Czekolada z orzechami

6,00

*

PROMOCJA!

-21%

Opak. 200 g (100 g = 3,00)
do wyboru: śmietankowa z migdałami, deserowa
z orzechami, bakaliowa z rumem, bakaliowa

7,99

3,70

*

4,69

LIPTON

Herbata zielona

Opak. 25 × 1,32/1,4 g (1 szt. = 0,15)
do wyboru: klasyczna, cytrynowa lub malinowa
i truskawkowa

TYLKO
TERAZ

5,99

*

PROMOCJA!

TYLKO
TERAZ

-24%

5,99

3,75

*

*

4,99

HARIBO

RITTER SPORT

Żelki

Opak. 300 g (1 kg = 19,97)
do wyboru: o smaku owocowym,
coli lub owoców leśnych

Czekolada

Opak. 100 g
do wyboru różne rodzaje

WESTMINSTER

Herbatka instant
Opak. 400 g (1 kg = 14,98)
do wyboru o smaku:
• mango-marakuja
• truskawka-kiwi
• wiśniowo-bananowa

Dostępne na ekspozytorze

PROMOCJA!
TANIEJ O

1,59 ZŁ

6,40

*

7,99

BISCOTTO

Maślane krążki
Opak. 300/400 g
(1 kg = 21,33/16,00)
do wyboru:
podlane czekoladą
lub bez czekolady

www.

TYLKO
TERAZ

6,99

*

.pl

Verdin fix

Opak. 20 szt. (1 szt. = 0,35)
suplement diety; kompozycja
ziół do zaparzania

*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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Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

TYLKO
TERAZ

13.05–18.05

1,25

*

PIWNA
PÓŁKA

DAWTONA

Sok

Butelka 330 ml (1 l = 3,79)
do wyboru:
• z buraka z marchwią
i pomarańczą
• pomidorowy z imbirem
• pomidorowy z polskimi ziołami

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

PROMOCJA!

PROMOCJA!

2,30

1,25

-23%

-21%

*

MATERNUS

WASZCZUKOWE

Piwo jasne

Desitka

Butelka 0,5 l (1 l = 3,80)
warzone według
Niemieckiego Prawa
Czystości wyłącznie
z trzech składników;
kraj pochodzenia: Niemcy

Butelka 0,5 l (1 l = 10,40)
lekki orzeźwiający lager,
z wyraźnie wyczuwalną
słodowością kojarzącą się
ze smakiem chleba;
kraj pochodzenia: Polska

alk. 4,9% obj.

alk. 4,1% obj.

-20%

TANIEJ O

1,90

*

2,99

7 NIEBO

Nektar
pomarańczowy
Butelka 1,5 l (1 l = 1,53)
50% zawartości soku

1,59

KUBUŚ GO!

Sok
przecierowy

Butelka 300 ml (1 l = 4,17)
banan-marchew-jabłko

Dostępna na
ekspozytorze

0,79 ZŁ

5,20

*

*

2,39

5,99

SMAKUJE Z PIWEM

PROMOCJA!

-26%

2,20

*

2,99

TRADER JOE’S

Orzeszki ziemne
w skorupce

Opak. 150 g (100 g = 1,47)
o smaku paprykowym i zielonej cebulki

14

TYLKO
TERAZ

3,29

*

FEURICH

Mini krakersy

Opak. 125 g (100 g = 2,63)
do wyboru: solone, z nasionami chia,
z sezamem

PROMOCJA!

-20%

3,99

*

4,99

Coca Cola

Butelka 2 l (1 l = 2,00)
original

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

TYLKO
TERAZ

1,65

*

ŻYWIEC ZDRÓJ

Woda źródlana
Butelka 1,5 l (1 l = 1,10)
lekko gazowana

www.

.pl

Okazje TYGODNIA

13.05–18.05

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

PROMOCJA!

TYLKO
TERAZ

TANIEJ O

19,99

3,20

*

PAMPERS

PROMOCJA!
TANIEJ O

5,49 ZŁ

Pieluszki Active Baby
Midi/Maxi/Junior

32,00

*

37,49

*

3,99

PAMPERS

AKUTA

Opak. 4 × 64 szt. (1 szt. = 0,08)
bezzapachowe; zapewniają łagodne
i delikatne oczyszczanie skóry dziecka

Butelka 500 ml (1 l = 6,40)
bardzo wydajny; do wyboru:
cytrusowy, original, balsam

Chusteczki nawilżane
dla niemowląt

Opak. 42/49/58 szt.
(1 szt. = 0,76/0,65/0,55)
dzięki unikalnej formule chłonnych kanalików
zapewniają suchość do 12 godzin

0,79 ZŁ

Koncentrat
do mycia naczyń

PROMOCJA!

PROMOCJA!

PROMOCJA!

6,75

5,55

2,10

-23%

-29%

-20%

*

*

*

8,79

2,99

6,99

CIF

FEE

Butelka 500 ml (1 l = 13,50)
zapewnia lśniącą czystość
w gospodarstwie domowym;
do wyboru różne rodzaje

Opak. 24 szt.
pochłaniają uwolnione do wody barwniki, tym samym
zapobiegając zafarbowaniu pozostałego prania

Spray
do czyszczenia

Zmywak do powierzchni
delikatnych, 2-pak

Chusteczki zapobiegające
farbowaniu, 24 szt.

Opak. 2 szt.
uniwersalny; delikatny; do wymagających
powierzchni (teflon, szkło, ceramika); usuwa trudne
zabrudzenia, nie rysując czyszczonej powierzchni

STREFA PUPILA
PROMOCJA!

PROMOCJA!
TANIEJ O

-29%

0,79 ZŁ

4,20

1,40

*

*

4,99

1,99

WWUFF

Przekąski dla psa, premium

Opak. 175/195/250/275/300 g
(100 g = 2,40/2,15/1,68/1 kg = 15,27/14,00)
karma uzupełniająca dla dorosłych psów; do wyboru różne rodzaje

www.

.pl

CALIX

Wkład do znicza

Sztuka
100% parafina; czas palenia: ok. 64 h;
wysokość: 18 cm

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

15.05

„Zabawka uszyta jest z kolorowych tkanin o różnorodnych
fakturach. Pobudza to ciekawość dzieci, a szeleszczące
elementy zachęcają do trenowania sprawności dłoni”.
Magdalena Kordaszewska

0+

Wiedza: 2/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 5/5

39,00

*

Zawieszka-przytulanka

6

Wybranie prezentu na Dzień Dziecka to
jedno z większych wyzwań. Ale też ogromna
przyjemność, zwłaszcza gdy można liczyć
na ekspertów od dziecięcych marzeń. W ALDI
takim mentorem jest Magdalena Kordaszewska, założycielka serwisu
zabawkowicz.pl, terapeutka integracji sensorycznej, która w swoich
kanałach doradza kilku milionom rodziców. Portal zabawkowicz.pl
i organizowany przez niego konkurs Zabawka Roku i Nagroda Rodziców
jest wspierany przez wielu niezależnych specjalistów w zakresie
ruchowego i poznawczego rozwoju dzieci, a także znane gwiazdy i autorki
blogów dla rodziców.
Poznaj ofertę zabawek z okazji Dnia Dziecka, które zostały pieczołowicie
wybrane przez naszego eksperta! Wśród nich klasyki wśród zabawek,
które powinny znaleźć się w każdym domu. Wszystkie rekomendowane
zabawki wyróżniają się wielofunkcyjnością, walorami edukacyjnymi
i dają przestrzeń do niczym nieograniczonej kreatywności i wyobraźni.
Zintegrują wielopokoleniowe rodziny, a także dzieci
w różnym wieku.

LAMAZE

Sztuka
z szeleszczącymi elementami;
żywe kolory i kontrastujące wzory
zachęcają dziecko do skupienia
wzroku; miękkie materiały i różne
faktury stymulują zmysł dotyku;
do wyboru: Moja przyjaciółka Emilka
lub latający smok Feliks

poleca!

Więcej informacji o naszych zabawkach i akcji
ZABAWKOWICZ.PL szukaj na www.aldi.pl

PREZENT Y

na Dzień Dziecka

m-cy +

29,00

*

TOMY

Sorter jajeczka
z dźwiękami
Sztuka
6 jajeczek, w każdym z nich
schowane są wesołe pisklaki;
jajeczka mają w podstawie
kształt pasujący do wzoru
wytłoczonego na spodzie
pudełka

„Zabawka uczy cierpliwości i staranności. Stanowi
pretekst do rozmowy o emocjach, uczuciach i sposobach
na rozładowanie trudnych emocji i poprawienie nastroju”.
Magdalena Kordaszewska

16

Wiedza: 2/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 5/5

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

www.

.pl

Hity OD ŚRODY

18

m-cy +

15.05

„Zwierzaki mieszczą się w dłoni, można je wszędzie
ze sobą zabrać. Możliwość wymieniania się z przyjaciółmi
brakującymi postaciami sprawi dzieciom dużo radości”.
Magdalena Kordaszewska

3+

17,99

*

„Napełniony wodą długopis sprawia, że dzieci rysując, nie
pobrudzą ścian ani ubrań. Otwiera to przed nimi pole do
popisu, rozbudzenia kreatywności i swobody artystycznej”.
Magdalena Kordaszewska

Wiedza: 2/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 5/5

TOMY

65,00

*

Aquadoodle mata podróżna

Sztuka
kreatywna zabawa bez bałaganu; rysunki tworzone za pomocą
flamastra z wodą znikają po chwili w magiczny sposób;
wspomaga rozwój koncentracji, koordynacji ruchowej
oraz kreatywności; do wyboru dwa rodzaje

Sylvanian
Families figurki
kolekcjonerskie
Opak.
uroczy mali muzykanci
z serii Sylvanian Families;
seria składa się z 8 figurek
do kolekcjonowania;
do wyboru różne rodzaje

Wiedza: 4/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 4/5

3+
13,99

*

Domek
z papieru

Sztuka
przestrzenny, kartonowy
domek do kolorowania;
możliwość kolorowania
kredkami, flamastrami
lub farbami; wysokość:
ok. 70 cm; do wyboru
różne rodzaje

Wiedza: 3/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 5/5

„Można je kolorować kredkami, flamastrami lub farbami.
Czarne kontury ułatwią kolorowanie. Dzieci mogą ćwiczyć
sprawność dłoni i rozwijać zdolności artystyczne”.
Magdalena Kordaszewska

www.

.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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Hity OD ŚRODY

15.05

4+

„Konstruowanie i chwytanie pojedynczych elementów
wspomaga rozwój motoryki małej dziecka. Różne rodzaje
tematyczne umożliwiają tworzenie scenografii i postaci”.
Magdalena Kordaszewska

poleca!
Wiedza: 4/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 5/5

59,00

*

MARIOINEX

Klocki mini waffle

Zestaw
wykonane z miękkiego materiału; oryginalny kształt klocków daje wiele możliwości
konstrukcyjnych; wspomagają rozwój motoryki małej u dziecka; do wyboru różne rodzaje

4+

„Gra idealnie sprawdzi się w podróży. W środku metalowego
opakowania znajdują się pionki z magnesem. Opakowanie
staje się planszą utrzymującą pionki w stałym miejscu”.
Magdalena Kordaszewska

4+

Wiedza: 2/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 5/5

„Kolorowe koraliki można układać w wielobarwne mozaiki.
Wymaga to precyzji i skupienia. Pięknie udekorują biurko,
zeszyt, można z nich wykonać również brelok”.
Magdalena Kordaszewska

79,00

*

18

Aquabeads
Tęczowa pracownia

Zestaw
do samodzielnego tworzenia prac plastycznych
z koralików; po spryskaniu wodą koraliki
w magiczny sposób trwale się ze sobą łączą;
w zestawie szablony do tworzenia wzorów

Wiedza: 4/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 3/5

19,99

*

ALBI

Gry magnetyczne

Opak.
idealne w podróży; w małym poręcznym
opakowaniu; do wyboru: chińczyk, szachy,
warcaby oraz węże i drabiny

*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.

.pl

Hity OD ŚRODY

„Wciągająca gra logiczna to szybka i emocjonująca
rozgrywka. Oprócz pamięci i koncentracji, ćwiczy także
spryt i myślenie taktyczne”.
Magdalena Kordaszewska

15.05

6+
Wiedza: 3/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 4/5

49,00

*

Gra Match

Sztuka
gra logiczna, której celem jest
ułożenie 5 postaci w jednym
rzędzie (pionowo, poziomo
lub na ukos); w kompaktowym
pudełku z uchwytem; ćwiczy
pamięć i koncentrację;
do wyboru dwa rodzaje

PREZENT Y

na Dzień Dziecka

6+

6+

„Gra wymaga strategicznego myślenia i… szczęścia. Pozwoli
dzieciom na radzenie sobie z porażką i naukę wygrywania.
Mały rozmiar gry pozwoli zabrać ją wszędzie”.
Magdalena Kordaszewska

Wiedza: 3/5
Emocje: 5/5
Motoryka: 5/5
„Gracz musi wykazać się precyzją, świetną koncentracją oraz
sportową strategią godną olimpijczyków. Zestawy zawierają
dokładną instrukcję rozgrywek oraz historię tej dyscypliny”.
Magdalena Kordaszewska

49,00

*

www.

ALBI

Gra stołowa bowling/curling

Zestaw
gry zręcznościowe w podręcznym wydaniu; do wyboru:
• bowling (kręgle) – zawiera matę (wymiary: 120 × 28 cm), 2 kule,
6 kręgli oraz 2 magnetyczne listwy uniemożliwiające
przesuwanie się maty
• curling – zawiera matę (wymiary: 120 × 28 cm), 8 kamieni
curlingowych, woreczek oraz 2 magnetyczne listwy
uniemożliwiające przesuwanie się maty

.pl

Wiedza: 3/5
Emocje: 4/5
Motoryka: 4/5

9,99

*

Top Trumps Gra karciana

Sztuka
alternatywa dla popularnej gry karcianej w Wojnę; do wyboru różne talie
tematyczne: LOL Surprise, Psi Patrol, Harry Potter, PZPN lub FC Barcelona

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

12

15.05

0+

29,00

*

Kocyk
do przytulania

18

m-cy +

m-cy +

45,00

*

34,00

*

WADER

Auta
Tech Truck

Sztuka
miła w dotyku pluszowa
przytulanka z bohaterami bajek
Kubuś Puchatek lub Myszka
Mickey; wykonana z wysokiej
jakości materiałów; wymiary:
ok. 27 × 27 cm; do wyboru różne
rodzaje

Hexbug Junior
Robaki przytulaki

Zestaw
zestaw dwóch aut
imitujących prawdziwe
pojazdy budowlane;
posiadają ruchome
elementy urozmaicające
zabawę; do wyboru różne rodzaje

Sztuka
urocze robaczki dla najmłodszych; wibrują
i poruszają się po podłodze, zachęcając
do zabawy; do wyboru pszczółka lub robaczek
świętojański; w zestawie bateria

PREZENT Y

2–4

na Dzień Dziecka
HIT

99,00

*

CHICCO

Elektroniczna mata miasto

Zestaw
mata ze światłami i 50 dźwiękami; dwie możliwości
zabawy: w trybie „Noc i Dzień” dzieci mogą swobodnie
wchodzić w interakcję z całym miastem, w trybie „Quiz”
mogą słuchać dźwięku i odgadnąć, skąd pochodzi,
naciskając odpowiednią ikonę; w zestawie pojazd;
wymiary po rozłożeniu: 110 × 60 cm; w zestawie bateria

3+

3+

WADER

43,00

*

20

Barbie zestaw lekarski

Zestaw
doskonała zabawa w odgrywanie ról; akcesoria są imitacjami prawdziwych
przyrządów lekarskich; w zestawie m.in. stetoskop z dźwiękiem i światłem,
imitujący bicie serca

Play House Farma

79,00

*

Zestaw
dwupiętrowy domek-farma z otwieranymi
drzwiami oraz dodatkowymi elementami:
windą, dźwigiem, traktorem z przyczepą
oraz zwierzątkami; z wygodnym uchwytem
na dachu do przenoszenia; idealny do zabawy
w odgrywanie ról; pobudza wyobraźnię
i kreatywność dziecka

*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.

.pl

Hity OD ŚRODY

3+

15.05

3+

9,99

*

TUBAN

Slime

DANTOY

19,99

*

Zestaw piknikowy

Zestaw
wspaniała zabawa w odgrywanie ról; do wyboru:
• zestaw grillowy z hamburgerem lub hot dogiem – 8 elementów
• zestaw lunchowy – 9 elementów

3+

Opak. 100 g
masa plastyczna, która
ciągnie się i ugniata; rozwija
kreatywność; zachęca
do twórczej zabawy;
do wyboru masy zapachowe
lub z dodatkiem brokatu

75,00

*

3+

KLEIN

Traktor
John Deere
do skręcania

Zestaw
w zestawie: traktor z ruchomą
łyżką i ruchomymi kołami
oraz śrubokręt umożliwiający
skręcanie i rozkręcanie części;
rozwija logiczne myślenie
i zdolności motoryczne u dziecka

65,00

*

25,00

*

Przenośna piaskownica
Edu & Fun

Zestaw
zestaw zawiera stolik na piasek z pokrywą, 2 wiaderka, grabki,
łopatkę, konewkę i 4 foremki; wymiary: ok. 28 × 44,5 × 30,5 cm

3+

DANTOY

Zestaw
do pieczenia/
zestaw kawowy

Zestaw
wspaniała zabawa w odgrywanie ról;
do wyboru:
• zestaw do pieczenia – 12 elementów
• zestaw kawowy – 17 elementów

19,99

*

35,00

*

www.

SPIN MASTER

Piasek kinetyczny

Opak. 910 g (1 kg = 38,46)
łatwe modelowanie, ugniatanie; nie klei się do rąk,
nie brudzi dłoni; nie wysycha; rozwija kreatywność
i zdolności manualne; kolor: brązowy

.pl

3+

3+

Hexbug nano

Sztuka
interaktywna zabawka, która
samodzielnie się porusza
i wyglądem przypomina insekta;
niewielki rozmiar – zabawka
mieści się w dłoni; w zestawie
bateria; do wyboru różne rodzaje

*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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3+

15.05

3+
ALEXANDER

17,99

*

Naklejki

Zestaw
zestaw naklejek z postaciami z ulubionych bajek, m.in. Cars,
Kraina lodu, Myszka Minnie czy Pidżamersi; do wyboru różne
rodzaje

3+

25,00

*

11,99

Paletki na rzepy/łapacz piłek

Zestaw
klasyczne gry zręcznościowe do zabawy na wolnym powietrzu;
każdy zestaw przeznaczony jest dla dwóch graczy

Zestaw
puzzle dwustronne: jedna strona to kolorowy obrazek
do ułożenia, druga to konturowy rysunek do kolorowania;
w zestawie 2 układanki o wymiarach: 67 × 47 cm oraz kredki;
do wyboru różne rodzaje

4+
39,00

*

*

Big Puzzle

ALEXANDER

Mały Konstruktor Junior 3 w 1

Zestaw
drewniane pojazdy do samodzielnego złożenia; duże elementy
i uproszczona konstrukcja – idealne dla małych majsterkowiczów;
możliwość zbudowania aż 3 modeli; z narzędziami w zestawie;
do wyboru różne rodzaje

6+
34,00

*

SIMBA

Pindaloo gra zręcznościowa
Zestaw
doskonała do zabaw na świeżym powietrzu; polega
na żonglowaniu piłką z użyciem specjalnej rurki;
gra rozwija koordynację ruchową; w zestawie rurka
z wieczkami i dwie piłeczki

PREZENT Y

8+

na Dzień Dziecka

27,00

*

ALEXANDER

Mały Konstruktor

Zestaw
zestaw do samodzielnego montażu;
metalowe elementy o różnej wielkości
oraz zestaw narzędzi pozwoli
na zbudowanie pojazdu według
instrukcji lub własnej wyobraźni;
rozwija zdolności manualne
oraz wyobraźnię przestrzenną;
do wyboru różne rodzaje
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*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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Hity OD ŚRODY

15.05

7,99

*

Kolorowanka
harmonijka,
3-metrowa

Balony
z nadrukiem

3,99

*

Opak. 10 szt.
lateksowe; różne kolory
i nadruki w opakowaniu

Sztuka
3 metry ilustracji do kolorowania,
wzbogaconych popularnym
wierszem lub opowiadaniem;
do wyboru różne tytuły: Czerwony
Kapturek, Wiking Tappi, Julian
Tuwim, Trzy małe świnki,
Jan Brzechwa

5,99

*

Wodne
kolorowanki

Sztuka
rysunek zmienia się w barwną kolorowankę
podczas malowania za pomocą pędzelka
z wodą; do wyboru różne tytuły: Auta,
Dinozaury, Księżniczki, Misie, Morskie
zwierzęta, Ślimaczki, Rybki, Wiewiórki,
Kotki, Pieski

Dostępne na ekspozytorze

5,99

*

Kodusie. Nauka
kodowania dla
dzieci

Sztuka
początkowy etap nauki
programowania łatwo
przyswajalny dla dzieci;
do wyboru dwie części
z zakodowanymi kolorowankami

CQ 901/1 IFTH

79,00

*

www.

DISNEY/MARVEL/NICKELODEON

Pościel dziecięca

Komplet
100% bawełna; z bohaterami z ulubionych
filmów; wymiary: poszwa 140 × 200 cm,
poszewka 70 × 80 cm; do wyboru różne rodzaje

.pl

12,99

*

Piaskowe obrazki

Opak.
nowa edycja kreatywnej zabawy dla dzieci; zestaw
zawiera trzy obrazki i woreczki z kolorowym piaskiem;
do wyboru różne tytuły: Miś, Żyrafa, Kotek, Traktor,
Papuga, Dinozaur, Jednorożec

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

15.05

Hity OD CZWARTKU

16.05

Piękny
OGRÓD

RÓŻNE
RODZAJE:

8,99

13,99

*

*

Barbie Iconic
żel pod prysznic

Opak. 300 ml (1 l = 29,97)
delikatnie perfumowany żel do ciała
dla dzieci; odżywia skórę i zapewnia
odpowiedni poziom nawilżenia;
do wyboru różne rodzaje

Barbie Iconic
mgiełka do ciała
Opak. 150 ml (100 ml = 9,33)
delikatnie perfumowana mgiełka
do ciała dla dzieci; do wyboru
różne rodzaje

DLA MŁODEJ
damy

24,00

*

Barbie Iconic
woda perfumowana
Opak. 50 ml (100 ml = 48,00)
dla dzieci; o delikatnym zapachu;
do wyboru różne rodzaje

19,99

*
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DISNEY/ANIMACCORD

Kosmetyczka kuferek
Sztuka
100% poliester;
wymiary: 11 × 19 × 12 cm;
do wyboru różne rodzaje

12,99

*

GARDEN FEELINGS

Sadzonki pomidorów, 6-pak
Opak. 6 szt.
do wyboru różne rodzaje

*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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szem

z miąż

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

-20%

PROMOCJA!

-21%

LAVAZZA

14,25

*

17,89

Qualità Oro

5,50

*

Opak. 250 g
(100 g = 5,70)
do wyboru kawa
mielona lub ziarnista

Swojski
kurczak

PURE FRUIT

6,99

Sok
z czerwonych
pomarańczy/
wieloowocowy

TYLKO
TERAZ

10,99

*

Butelka 1 l
świeżo wyciskany

Cena za kg
mięso tych kurcząt jest wolne
od antybiotyków, kurczęta
utrzymywane są tradycyjnym
chowem ściółkowym,
pozwalającym na naturalne
zachowania kurcząt i karmione
paszami pochodzenia
roślinnego

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
TYLKO
TERAZ

TYLKO
TERAZ

3,49

3,49

*

*

MIŁOSŁAW

MIŁOSŁAW

Witbier

Blonde Ale

Butelka 0,5 l
(1 l = 6,98)
piwo górnej
fermentacji
o miodowo-kwiatowych nutach,
charakteryzuje
się połączeniem
lekkiej słodowości
z chmielową goryczką;
kraj pochodzenia:
Polska
alk. 6% obj.

www.

Butelka 0,5 l
(1 l = 6,98)
orzeźwiające
piwo pszeniczne
warzone
z dodatkiem
słodkich i gorzkich
skórek pomarańczy
(curaçao) oraz
kolendry;
kraj pochodzenia:
Polska
alk. 4,8% obj.

.pl

TYLKO
TERAZ

7,99

*

KRAFT LAB

Wciągnij
Chmiela

Butelka 0,5 l
(1 l = 15,98)
piwo w stylu
American Indian
Pale Ale z wyraźną
grejpfrutową
goryczką, w tle nuty
karmelu i biszkoptów
podbitych przez
aromat jabłek;
kraj pochodzenia:
Polska
alk. 6% obj.

TYLKO
TERAZ

2,29

*

ŁOMŻA

Piwo
jasne

Butelka 0,5 l
(1 l = 4,58)
receptura oparta
na trzech starannie
dobranych
składnikach; piwo
dolnej fermentacji;
kraj pochodzenia:
Polska
alk. 5,7% obj.

*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.

25

A
N
J
Y
Z
A
K
O

O
K
T
P I Ą TA
O
B
O
S

PT.

. 18
B
O
S
–
5
0
17.

TYLKO
TERAZ

TYLKO
TERAZ

9,99

*

9,99

*

TYLKO
TERAZ

2,49

*

Snack gyros

Sztuka 95 g (100 g = 2,62)
z mięsem z kurczaka

produkt
chłodzony

TYLKO
TERAZ

produkt
chłodzony

GRILL TIME!

Szaszłyki wieprzowe

Opak. 500 g (1 kg = 19,98)
mięso wieprzowe z warzywami i boczkiem wędzonym

3,49

3,49

POLMLEK

Twarożek
śmietankowy
ekstra

Opak. 275 g (1 kg = 12,69)
do wyboru:
• z ananasem
• z orzechami
• o smaku waniliowym
z rodzynkami
• naturalny
• z cebulką i czosnkiem
• ze szczypiorkiem

TYLKO
TERAZ

4,99

TYLKO
TERAZ

1,29

*

produkt
chłodzony

Swojski kurczak, ćwiartka

Cena za kg
mięso tych kurcząt jest wolne od antybiotyków, kurczęta
utrzymywane są tradycyjnym chowem ściółkowym,
pozwalającym na naturalne zachowania kurcząt
i karmione paszami pochodzenia roślinnego

PRÉSIDENT

TYLKO
TERAZ

*

*

.05

produkt
chłodzony

Rondelé

Opak. 100 g
francuski serek twarogowy;
wyjątkowo kremowy;
do wyboru: naturalny
z dodatkiem soli,
orzechowy lub czosnkowy

produkt
głęboko
mrożony

Koral
Kostka
Śnieżna

Opak. 180 ml
(100 ml = 0,72)
o smaku
śmietankowym

produkt
chłodzony

*

PERLA

Danie orientalne
z makaronem
Opak. 180 g (100 g = 2,77)
do wyboru różne rodzaje
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*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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Dostępne na ekspozytorze
TYLKO
TERAZ

2,79

*

CHUPA CHUPS

TYLKO
TERAZ

1,29

*

Lizak
Melody Pops

Sztuka 15 g (100 g = 8,60)
o smaku truskawkowym

TYLKO
TERAZ

Opak. 90/100 g (100 g = 3,10/2,79)
owocowe żelki; do wyboru: Mlekoduszki, Heroes, Kwaśne

TYLKO
TERAZ

1,49

*

Fruitella

1,79

*

CHUPA CHUPS

Opak. 41 g (100 g = 3,63)
guma rozpuszczalna; do wyboru:
o smaku truskawkowym, cytrynowym
lub mix owocowy

TYLKO
TERAZ

Guma balonowa

Opak. 27,6 g (100 g = 6,49)
do wyboru: o smaku truskawkowym, owocowym
lub niebieskiej maliny koloryzująca język

TYLKO
TERAZ

1,49

*

CHUPA CHUPS

2,99

*

CHUPA CHUPS

Lizak XXL

Sztuka 29 g (100 g = 5,14)
z gumą balonową w środku

TYLKO
TERAZ

Lizak Niespodzianka

Sztuka 12 g (100 g = 24,92)
o smaku truskawkowym, z małą niespodzianką

TYLKO
TERAZ

1,79

*

CHUPA CHUPS

Lizak Tropical

Sztuka 15 g (100 g = 11,93)
o smaku owoców tropikalnych

www.

STORCK

Nimm2 Śmiejżelki

.pl

1,79

*

CHUPA CHUPS

Lizak Czaszka

Sztuka 15 g (100 g = 11,93)
lizak o smaku truskawkowym,
z musującą częścią o smaku limonki

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

18.05

29,00

*

POCOPIANO

T-shirt
chłopięcy
w paski,
z bawełną BIO,
2 szt.

ln
B aw e

a

Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub
95% bawełna BIO, 5% wiskoza;
w zestawie jeden model
z kieszonką; do wyboru
dwa zestawy
Rozmiary: 116–164
Nie wszystkie modele są dostępne
w każdym rozmiarze

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

25,00

*

POCOPIANO

Bermudy
jeansowe
chłopięce

Para
100% bawełna; z wewnętrzną
regulacją obwodu pasa;
z modnym zawinięciem
kopertowym; do wyboru
dwa kolory
Rozmiary: 116–164

BEZTROSKA

ciepłych dni

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

29,00

*

WALKX

Sneakersy chłopięce

Para
materiał wierzchni z wytrzymałej tkaniny;
tekstylna wyściółka wewnętrzna z miękką wkładką;
elastyczna podeszwa; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 31–35
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

28

85,00

*

Zestaw gier
z drewna

6+

Zestaw
klasyczne gry planszowe, karciane
i rodzinne oraz łamigłówki
dla młodszych i starszych; ponad
100 możliwości gry; dla dowolnej
liczby graczy; w drewnianym pudełku

*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.

.pl

Hity OD SOBOTY

18.05

25,00

*

POCOPIANO

Bluzka
dziewczęca

Sztuka
100% bawełna; do wyboru
dwa modele
Rozmiary: 116–164
Nie wszystkie modele
są dostępne w każdym rozmiarze

WIĄZANA
NA DOLE
03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

25,00

*

POCOPIANO

Szorty jeansowe
dziewczęce

Para
82% bawełna, 17% poliester, 1% elastan;
z wewnętrzną regulacją obwodu pasa
Rozmiary: 116–164

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

29,00

*

WALKX

Sneakersy dziewczęce

Para
materiał wierzchni z wytrzymałej tkaniny; tekstylna wyściółka wewnętrzna
z miękką wkładką; elastyczna podeszwa; do wyboru dwa kolory
Rozmiary: 31–35
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

5,99

3+

*

PLAYLAND

PLAYLAND

Bańki mydlane

Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• zestaw do robienia baniek mydlanych
z grą na wieczku, 4 szt.
• pistolet do baniek mydlanych
• butelka z płynem uzupełniającym o pojemności 500 ml
• miecz do baniek mydlanych, 2 szt.

www.

39,00

*

.pl

Hula hop LED

Sztuka
hula hop z efektami świetlnymi
(9 migających diod LED);
do wyboru hula hop o średnicy:
60, 72 lub 78 cm; do wyboru różne
kolory; bateria w zestawie

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

18.05

25,00

1.

1.

*

Koszulka
polo męska,
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO
lub 95% bawełna BIO,
5% wiskoza (szara);
do wyboru dwa kolory
Rozmiary: M–XXL

B aw e

lna

54,00

*

WIOSENNY

ROYAL CLASS

Koszula męska
z krótkim
rękawem

Sztuka
100% bawełna; nie wymaga prasowania;
z kieszonką na piersi; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 40–43
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym kolorze

08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI

Wkładki
do obuwia,
z frotté, 2 pary
Opak. 2 pary
górna warstwa z bawełny,
dolna – z pianki lateksowej;
warstwa z frotté absorbuje
wilgoć; idealne na lato
Rozmiary: 36/37–46/47

Bokserki
męskie retro,
5 par
Opak. 5 par
95% bawełna, 5% elastan;
przylegające do ciała;
do wyboru różne zestawy
kolorystyczne
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele
są dostępne w każdym
rozmiarze

ERATU
MP

RA

Para
wytrzymały materiał wierzchni
o nowoczesnym wzornictwie; tekstylna
wyściółka wewnętrzna; miękka wkładka;
lekka podeszwa z phylonu; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 41–45
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym kolorze
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42531 0EtI

ENRICO MORI

WALKX

6,99

39,00

*

2.

Buty męskie
wsuwane slip-on

*

2.

TE

39,00

*

luz!

40°C
PR A NIA

4,99

*

Akcesoria
do pielęgnacji obuwia

Sztuka 100 ml
do skóry gładkiej lub zamszowej, nabłyszczająca gąbka
do butów lub krem; kolory: czarna, brązowa, bezbarwna

*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.

.pl

Hity OD SOBOTY

18.05

1.

1.

39,00

*

UP2FASHION

Sweter damski
Sztuka
100% bawełna;
ze zwiniętymi krawędziami;
do wyboru dwa modele
Rozmiary: S–L

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

19,99

*

ACTIVE TOUCH

Okulary sportowe
z wymiennymi szkłami

Zestaw
• szkła z wytrzymałego poliwęglanu
• 3 rodzaje wymiennych szkieł na każdą pogodę
(przezroczyste, szare, pomarańczowe)
• zauszniki z elastycznymi, gumowymi końcówkami
• 100% ochrony przed promieniowaniem UV
• w zestawie etui zapinane na zamek błyskawiczny
i ściereczka do czyszczenia okularów
do wyboru różne kolory

24,00

*

ln
B aw e

QUEENTEX

a

Biustonosz damski

Sztuka
92% poliamid, 8% elastan (Lycra®); z fiszbinami; bezszwowe
wyściełane miseczki; ramiączka o regulowanej długości;
3-rzędowe zapięcie na haftki; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 75A–85B
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

A07-0751 HOHENSTEIN HTTI

Znakomicie dopasowane dzięki zawartości LYCRA®

29,00

*

14.HBD.36826 HOHENSTEIN HTTI

25,00

*

QUEENTEX

QUEENTEX

Damska koszula do spania,
z bawełną BIO
Sztuka
50% bawełna BIO, 50% modal (Lenzing®) lub
45% bawełna BIO, 55% modal (Lenzing®); do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

Stringi, 5 par/
Majtki z bawełną
BIO, 4 pary
Opak. 5/4 pary
92% bawełna BIO, 8% elastan
(Lycra®); z bawełnianym klinem;
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne
w każdym rozmiarze

ln
B aw e

a

A06-0543 HOHENSTEIN HTTI

Znakomicie dopasowane dzięki zawartości LYCRA®

www.

.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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Hity OD SOBOTY

18.05

RELAKS

na świeżym
powietrzu

175,00

*

FUN CAMP

Hamak ze stojakiem

Sztuka
• łatwy montaż za pomocą śrub, bez użycia narzędzi
• wytrzymały stelaż z rur stalowych zapewnia stabilność
• w komplecie torba do przechowywania
• materiał leżanki: 71,1% bawełna, 25,6% poliester, 3,3% wiskoza
• wymiary: stojak: ok. 120 × 300 × 111 cm; leżanka: ok. 100 × 200 cm

13,99

*

TUTTI FRUTTI

Peeling
do ciała

TUTTI FRUTTI

Opak. 300 g (1 kg = 46,63)
cukrowy, z naturalnymi
olejkami owocowymi;
do wyboru: brzoskwinia
z mango, gruszka z żurawiną,
wiśnia z porzeczką

32

10,99

*

Masło
do ciała

Opak. 200 ml
(100 ml = 5,50)
pozostawia na skórze
świeży, owocowy
zapach; do wyboru:
brzoskwinia z mango,
gruszka z żurawiną,
wiśnia z porzeczką

9,99

*

TUTTI FRUTTI

Owocowa
mgiełka do ciała
Butelka 200 ml (100 ml = 5,00)
orzeźwia i pielęgnuje ciało;
egzotyczne, rozkoszne zapachy;
do wyboru: gruszka z żurawiną,
papaja z tamarillo

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

18.05

STREFA

majsterkowicza

149,00

*

akumulator
i ładowarka
w zestawie

GARDEN FEELINGS

Akumulatorowe nożyce
do trawy, 7,2 V

62 CM

Zestaw
• akumulator Li–Ion
• nóż do strzyżenia trawy i krzewów
• łatwa wymiana noża do strzyżenia
• prędkość strzyżenia nożyc do trawy: 90 mm
• długość strzyżenia nożyc do krzewów: 170 mm

WYMIENNE OSTRZE

akumulator
i ładowarka
w zestawie

43 CM

115,00

*

www.

.pl
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CM

KETER

Skrzynka narzędziowa

Sztuka
mobilna; z trwałego materiału; modułowa konstrukcja
umożliwia przechowywanie narzędzi w różnych
rozmiarach; odporna na trudne warunki atmosferyczne;
ze składanym uchwytem; kolor: czarno-czerwony;
wymiary: ok. 62 × 43 × 32 cm

179,00

*

GARDEN FEELINGS

Akumulatorowa piła
ogrodowa, 10,8 V

Sztuka
• wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
• brzeszczoty wyprodukowane w Niemczech
• dodatkowy przycisk zwalniający
• dioda LED wskazująca poziom naładowania
• czas ładowania: ok. 90 min

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

18.05

1. Wybierz urządzenie
HIT

SPRYTNE
zakupy

20/40 V

179,00

*

FERREX

Akumulatorowa
szlifierka kątowa, 40 V
Zestaw
• blokada wrzeciona dla wygodnej
wymiany tarczy
• osłona tarczy z regulacją
niewymagającą narzędzi
• osłona tarczy dla tarcz szlifierskich
i tnących
• prędkość obrotowa biegu jałowego
n: 8 500 min
• odpowiednia do tarcz o średnicy 125 mm

miejsce
na
akumulator

WSZYSTKIE URZĄDZENIA
NA TEJ STRONIE MAJĄ:

20/40 V

259,00

*

FERREX

Akumulatorowa
pilarka, 40 V
miejsce
na
akumulator

Sztuka
• idealna do ścinania i odgałęziania
drzew, cięcia drewna opałowego
• ochrona przed odrzutem
• hamulec łańcucha
• długość miecza: 250 mm, długość
cięcia: 230 mm
• prędkość łańcucha: 7 m/s
• pojemność zbiornika oleju: 160 ml

2. Dobierz pasujący akumulator

79,00

*

ACTIVE ENERGY

Akumulator
20 V

Sztuka
• akumulator Li-Ion
firmy Samsung
• nadaje się do urządzeń
o mocy 20 V

34

179,00

*

20 V

20/40 V

ACTIVE ENERGY

Akumulator
20/40 V

Sztuka
• akumulator Li-Ion
firmy Samsung
• nadaje się do urządzeń
o mocy 20 V i 40 V

*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.
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Hity OD SOBOTY

WSZYSTKIE URZĄDZENIA
NA TEJ STRONIE MAJĄ:

18.05

STREFA

majsterkowicza

miejsce
na
akumulator

20 V

miejsce
na
akumulator

20/40 V

119,00

*

FERREX

Akumulatorowa
pompa powietrza, 20 V
Zestaw
• idealna w domu, podróży oraz podczas
aktywności na wolnym powietrzu
• ciśnienie powietrza: 7 bar
• z lampką roboczą LED
• wskaźnik ciśnienia LCD
• z akcesoriami w zestawie

3. Pamiętaj o ładowarce

79,00

*

ACTIVE ENERGY

Ładowarka
4,0 A

Sztuka
• z informacją o stanie
naładowania
• przeznaczona zarówno
do akumulatorów 20 V,
jak i 20/40 V

www.

.pl

20 V

20/40 V

155,00

*

FERREX

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, 20 V

Sztuka
• 2-biegowa przekładnia
• maksymalny moment obrotowy: 45 N m; regulacja
momentu obrotowego
• szybkomocujący uchwyt wiertarski o średnicy 13 mm
• podświetlenie diodą LED
• w zestawie: wiertła i bity (17 części), zaczep na pasek

To się opłaca!
JEDEN AKUMULATOR
+
JEDNA ŁADOWARKA
=
WIELE URZĄDZEŃ
Dzięki wymiennym akumulatorom
kupujesz wybrane narzędzia taniej,
a dopasowany akumulator oraz
ładowarkę kupujesz tylko raz
i korzystasz na wiele sposobów.

*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.

35

Hity OD SOBOTY

WSZYSTKIE URZĄDZENIA
NA TEJ STRONIE MAJĄ:

18.05

20 V

20 V

20/40 V

129,00

*

20/40 V

179,00

*

FERREX

Akumulatorowa
podkaszarka
do trawy, 20 V

FERREX

Sztuka
• prędkość obrotowa biegu jałowego:
8 500 min
• szerokość cięcia: średn. 260 mm
• system cięcia bazujący na nylonowych
ostrzach
• schowek na dodatkowe ostrza
• wygodne prowadzenie urządzenia
oburącz, z dodatkowym regulowanym
uchwytem
• teleskopowa regulacja wysokości
w zakresie ok. 93–116 cm
• 4-punktowa regulacja kąta cięcia
• w zestawie: 22 nylonowe ostrza

miejsce
na
akumulator

Akumulatorowe nożyce
do żywopłotu, 20 V

Sztuka
• łatwe, bezprzewodowe cięcie
• ergonomiczny wielopozycyjny uchwyt przedni
• metalowa przekładnia
• osłona zapobiegająca uderzeniu noża
• długość cięcia: 510 mm, grubość: 14 mm
• noże ostrzone laserowo
• funkcja szybkiego zatrzymania
• dwuręczny włącznik bezpieczeństwa
• w zestawie stabilny pokrowiec
do przechowywania i transportu

499,00

ostrza
w zestawie

*

20/40 V

FERREX

Akumulatorowa kosiarka
do trawy, 40 V

Sztuka
• maksymalny czas pracy – bez obciążenia: 30 min
• klucz zabezpieczający przed niezamierzonym
uruchomieniem
• obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego
• wysokość cięcia: 30–80 mm, szerokość: 37 cm
• kosz na trawę o pojemności 40 l, ze wskaźnikiem
stanu napełnienia
• ergonomiczna rączka z regulacją wysokości
• uchwyt z miękką okładziną
• zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie

To się opłaca!

SPRYTNE ZAKUPY:
1. Wybierz urządzenie.
2. Dobierz pasujący akumulator.
3. Pamiętaj o ładowarce.

www.
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JEDEN AKUMULATOR + JEDNA ŁADOWARKA
=
WIELE URZĄDZEŃ
Dzięki wymiennym akumulatorom kupujesz wybrane narzędzia taniej,
a dopasowany akumulator oraz ładowarkę kupujesz
tylko raz i korzystasz na wiele sposobów.

.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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