
TRZECI PRODUKT75%TANIEJ
WYBRANE KONSERWY

TŁUSTY 
CZWARTEK! 

ŚWIĘTUJ Z NAMI 

SUPERCENA

4,69
Cytryny, XXL
750 g/1 opak.
1 kg = 6,25 zł

SUPERCENA

4,99
Mandarynki
1 kg/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek): 1,25 zł/1 szt.

KUP 24
ZAPŁAĆ 68% MNIEJ**

0,39***

1,25*

Pączek z nadzieniem 
wieloowocowym  
z cukrem pudrem
65 g, 75 g/1 szt. 
* cena dotychczasowa:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 1,92/1,67 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
*** cena przy zakupie 24 szt.  
lub wielokrotności 24 szt.:
0,39 zł/1 szt. (100 g = 0,60/0,52 zł)

Cena regularna (bez obniżek):  
*12,98/**11,99 zł/1 kg

WYBRANE 
konserwy Nixe, 170 g
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

75%
TRZECI PRODUKT
TANIEJ

46%TANIEJ

6,99
RZEŹNIK
Polski kurczak  
– uda* lub 
podudzia**

1 kg

DO

TYLKO 
W CZWARTEK

16.02

MIKSUJ
DOWOLNIE

5743

Od CZWARTKU, 16.02 do SOBOTY, 18.02  
lub do wyczerpania zapasów

OD CZWARTKU



Pączek z nadzieniem 
różanym i skórką 
pomarańczową
82 g/1 szt.
100 g = 2,79 zł

SUPERCENA

2,29

Pączek z powidłami 
śliwkowymi
90 g/1 szt.
100 g = 2,99 zł

SUPERCENA

2,69

Pączek premium 
z nadzieniem wiśniowym 
i liofilizowanymi wiśniami
125 g/1 szt.
100 g = 3,19 zł

SUPERCENA

3,99
Pączek premium 
z nadzieniem wiśniowym 
i liofilizowanymi wiśniami
125 g/1 szt.
100 g = 3,19 zł

SUPERCENA

3,99

Pączek z nadzieniem 
o smaku adwokatu
90 g/1 szt.
100 g = 2,77 zł

SUPERCENA

2,49

KAZANA
Pączek american 
cheesecake
90 g/1 szt.
100 g = 3,10 zł

SUPERCENA

2,79

Pączek deli 
mascarpone pink
90 g/1 szt.
100 g = 3,10 zł

SUPERCENA

2,79

2 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23

Od czwartku, 
16.02



TŁUSTY 
CZWARTEK

3Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od czwartku, 16.02 
 do soboty, 18.02 

Pączek z powidłami 
śliwkowymi
90 g/1 szt.
100 g = 2,99 zł

SUPERCENA

2,69

KAZANA
Pączek american 
cheesecake
90 g/1 szt.
100 g = 3,10 zł

SUPERCENA

2,79

WIELKIE
PĄCZKOWANIE

WIELKIE
PĄCZKOWANIE

WIELKIE
PĄCZKOWANIE
WIĘCEJ ZNACZY TANIEJ!

Cena regularna (bez obniżek): 1,25 zł/1 szt.

Pączek z nadzieniem 
wieloowocowym 
z cukrem pudrem
65 g, 75 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 1,92/1,67 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena przy zakupie wyłącznie 12 szt.:
0,65 zł/1 szt. (100 g = 1,00/0,87 zł)

KUP 12
ZAPŁAĆ 48% MNIEJ

1,25*1,25*1,25*1,25*

0,65**
1,25*

Cena regularna (bez obniżek): 1,25 zł/1 szt.

Pączek z nadzieniem 
wieloowocowym 
z cukrem pudrem
65 g, 75 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 1,92/1,67 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena przy zakupie wyłącznie 6 szt.:
0,89 zł/1 szt. (100 g = 1,37/1,19 zł)

KUP 6
ZAPŁAĆ 28% MNIEJ

0,89**
1,25*

Cena regularna (bez obniżek): 1,25 zł/1 szt.

Pączek z nadzieniem 
wieloowocowym 
z cukrem pudrem
65 g, 75 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 1,92/1,67 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena przy zakupie wyłącznie 24 szt.:
0,39 zł/1 szt. (100 g = 0,60/0,52 zł)

KUP 24
ZAPŁAĆ 68% MNIEJ

0,39**
1,25*

3Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23

Tylko w czwartek,
16.02



TŁUSTY 
CZWARTEK

4 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od czwartku, 16.02 
 do soboty, 18.02 

Pączek wegański
110 g/1 szt.
100 g = 2,17 zł

SUPERCENA

2,39

Faworki
200 g/1 szt.
100 g = 3,75 zł

SUPERCENA

7,49

Gniazdko z lukrem
80 g/1 szt.
100 g = 2,49 zł

SUPERCENA

1,99

ODPOWIEDNIE
DLA WEGAN

do
nu

t
bu

bblegum

4 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od czwartku,
16.02



TŁUSTY 
CZWARTEK

5Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od czwartku, 16.02 
 do soboty, 18.02 

Pączek wegański
110 g/1 szt.
100 g = 2,17 zł

SUPERCENA

2,39

Faworki
200 g/1 szt.
100 g = 3,75 zł

SUPERCENA

7,49

Gniazdko z lukrem
80 g/1 szt.
100 g = 2,49 zł

SUPERCENA

1,99

ODPOWIEDNIE
DLA WEGAN

do
nu

t
bu

bblegum

4 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od czwartku,
16.02

Gniazdko z lukrem
80 g/1 szt.
100 g = 2,49 zł

SUPERCENA

1,99
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5Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Tylko w czwartek,
16.02



Im więcej kupujesz,
tym więcej zyskujesz!

LIDLOWY
PROGRAM

OSZCZĘDNOŚCIOWY

Od 6 do 25.02.2023 r. 
SKANUJ APLIKACJĘ LIDL PLUS i przy KAŻDYCH zakupach*  

ODBIERAJ ZDRAPKI z dodatkowymi RABATAMI!

Odbieraj

za KAŻDE
zakupy!

RABATY

* Więcej na https://www.lidl.pl/c/zdrapka-plus/s10017510.
Szczegóły akcji oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie 

dostępnym na www.lidl.pl oraz w aplikacji Lidl Plus.

Ściągnij aplikację:

6 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23



PRZEZ CAŁY LUTY

30 
RODZAJÓW 
MIĘSA

W OBNIŻONYCH CENACH!
AŻ

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak –
porcja rosołowa
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

53% TANIEJ**

2,79
5,99*

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak –
porcja rosołowa
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

53% TANIEJ**

2,79
5,99*

Cena regularna
(bez obniżek): 9,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak – ćwiartka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon. Każdy kolejny kilogram 
będzie sprzedawany w cenie 8,69 zł/1 kg.

30% TANIEJ**

6,99
8,69*

Cena regularna (bez obniżek):
12,79 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowo-wołowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 25,98 zł

18% TANIEJ**

10,39
12,79*

Cena regularna (bez obniżek):
12,79 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowo-wołowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 25,98 zł

18% TANIEJ**

10,39
12,79*

Cena regularna (bez obniżek):
30,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak – polędwiczki, 
porcja rodzinna
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

27,90
30,99*

**TANIEJ3 zł
Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

Cena regularna (bez obniżek): 
23,90 zł/1 kg 

Z kuponem

17,99
23,90*

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet z piersi,  
porcja rodzinna
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Kupon do jednorazowego wykorzystania,  
publikowany codziennie w okresie  
obowiązywania promocji.

7Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23

Od czwartku, 16.02 
 do wtorku, 28.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak.

9,99
10,99*

PILOS
Masło ekstra, osełka
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
1 kg = 33,30 zł

PILOS
Masło śmietankowe 60%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,25 zł

TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek):
7,99 zł/1 opak.

6,99
7,99* PILOS

Masło ekstra  
bez laktozy 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
100 g = 3,50 zł

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

5,79
5,99*

17% TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak.

4,49
4,99*

25% TANIEJ**

PILOS
Masło ekstra 82%****
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
**** promocja obejmuje także masło 
ekstra 83% Pilos, 200 g 
100 g = 2,90 zł

MLEKOVITA
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,50 zł

Cena regularna (bez obniżek):
8,47 zł/1 opak.

6,99
7,99*

17% TANIEJ**

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.

CEN MASŁA!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

8 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23

Od czwartku, 16.02 
 do wtorku, 28.02 



2 zł TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek): 
29,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser gouda w plastrach, XXL
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

27,99
29,99*

TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser gouda w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
1 kg = 30,97 zł

9,29
9,99*

TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek): 
15,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser gouda w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
1 kg = 29,98 zł

14,99
15,99*

TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek): 
16,99 zł/1 opak.

15,99
16,99* PILOS

Ser Carski 
w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
1 kg = 31,98 zł

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.

PRZEZ CAŁY 
LUTY

CEN SERÓW!***

9Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23

Od czwartku, 16.02 
 do wtorku, 28.02 



46%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
12,98 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak – uda
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

6,99
12,98*

41% TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
11,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak – podudzia
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

6,99
11,99*

46%TANIEJ**
PODUDZIA LUB UDA Z KURCZAKA

DO

10 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23

Od czwartku, 16.02 
 do soboty, 18.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
40%

DRUGI PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek): 
14,99 zł/1 opak. 

Z kuponem

11,99**
14,99*

PILOS
Ser gouda w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

TYLKO 
W PIĄTEK

17.02

DRUGI PRODUKT40%TANIEJ**
SER GOUDA, 500 G,

TANIEJ**

11Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Tylko w piątek, 
 17.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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LIDLOWY KOSZYK
OSZCZĘDNOŚCI

12 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od czwartku, 16.02 
 do soboty, 18.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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KUPUJĄC ŁĄCZNIE 8 PRODUKTÓW
WSKAZANYCH NA STR. 13, OTRZYMASZ

 NA KAŻDY 
Z NICH

RABATU* 

PONAD50% 
* Promocja dotyczy zakupu wszystkich
8 różnych produktów wskazanych na str. 13.  
Limit: 1 opak. każdego produktu na paragon.
Szczegóły i regulamin akcji na www.lidl.pl.



50%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):  
3,69 zł/1 opak. 

PILOS
Polskie świeże  
mleko 3,2%
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej

1,84
3,69*

50%TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni  
przed obniżką: 17,99 zł/1 opak. 

9,19
18,49*

FLORALYS
Papier toaletowy 
3-warstwowy, 
200 listków
10 rolek/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 rolka = 0,92 zł

50%TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 19,99 zł/1 opak. 

BELLAROM
Exclusive, kawa 
rozpuszczalna 
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
100 g = 5,00 zł

9,99
19,99*

50%TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,99 zł/1 opak. 

KUCHNIA LIDLA.PL
Ryż długoziarnisty 
parboiled 
4 x 100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 3,73 zł

1,49
2,99*

50%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):  
9,29 zł/1 opak. 

PILOS
Ser gouda w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 kg = 15,47 zł

4,64
9,29*

50%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):  
4,49 zł/1 szt. 

2,23
4,49* PIEKARNIA W SERCU LIDLA

Chleb na maślance
550 g/1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 4,05 zł

50%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):  
12,49 zł/1 opak. 

6,24
12,49*

OCEAN SEA
Paluszki rybne  
z fileta z mintaja,  
z certyfikatem MSC
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 13,87 zł

50%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
3,57 zł/1 szt.

PILOS
Polski twaróg 
półtłusty, klinek
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
100 g = 0,71 zł

1,78
3,57*

13Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od czwartku, 16.02 
 do soboty, 18.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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NA KAŻDY
Z NICH



Margaryna
500 g/1 opak.
1 kg = 7,98 zł

3,99
DELMA
Margaryna
450 g/1 opak.
1 kg = 13,31 zł

5,99

HORTEX
Sok 100% 
jabłkowy
1 l/1 but.

3,79
SOLEVITA
Sok 100% 
jabłkowy
1 l/1 but.

2,79

MASZ
WYBÓR WYBÓR

14 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Margaryna
500 g/1 opak.
1 kg = 7,98 zł

TCHIBO
Family, 
kawa mielona
500 g/1 opak.
1 kg = 39,98 zł

19,99

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential
50 szt./1 opak.
1 szt. = 0,73 zł

36,49

DOVE
Antyperspirant  
dla kobiet
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 9,00 zł

17,99

BELLAROM
Nasza Codzienna, 
kawa mielona
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98 zł

12,99

W5
Tabletki do zmywarki  
All-in-1 Power Lemon
60 szt./1 opak.
1 szt. = 0,45 zł

26,99

SOLEVITA
Sok 100% 
jabłkowy
1 l/1 but.

CIEN
Antyperspirant lub 
dezodorant dla kobiet
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 3,15 zł

6,29

MASZ
WYBÓR

15Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23

Od czwartku, 16.02 
 do soboty, 18.02 



16 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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FESTIWAL KAPUSTY

2,79
3,99*

TANIEJ**30%

Polska kapusta biała, luzem
1 kg
*cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

Polska kapusta 
pekińska, luzem
1 kg

Polska kapusta 
czerwona, luzem
1 kg

Pak Choi
2 szt./1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 kg

na stałe w Lidl

4,99

na stałe w Lidl

3,99

na stałe w Lidl

6,99

17Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Aktywuj w aplikacji

36%
TANIEJ**

Z kuponem

15,99
24,99*

OWOCE NAWET 36% TANIEJ 

6,99
9,99*

TANIEJ**30%

Śliwki, luzem
1 kg
*cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 kg

6,99
9,99*

TANIEJ**30%

Kiwi
1 kg/ 1 opak.
*cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 kg

14,99
19,99*

TANIEJ**25%

Nektarynki, luzem
1 kg
*cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

Cena regularna (bez obniżek):
19,99 zł/1 kg

ŚWIEŻE DOSTAWY
CODZIENNIE

O KAŻDEJ PORZE ROKU

Winogrono ciemne 
Premium, bezpestkowe, luzem
1 kg
*cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

Cena regularna (bez obniżek):
24,99 zł/1 kg

18 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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OWOCE NAWET 36% TANIEJ 

Awokado Hass
700 g/1 opak.
1 kg=14,27

SUPERCENA

4,99

SUPERCENA

9,99

SUPERCENA

4,69

Mandarynki
1 kg/1 opak.

Cytryny, XXL
750 g/1 opak.
1 kg = 6,25

19

Od czwartku, 16.02
do soboty, 18.02

R 05/23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



na stałe w Lidl

6,99
3,99

4,99*

TANIEJ**20%

Zielenina mix, pęczek 
1 szt.
*cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

Cena regularna (bez obniżek):
4,99 zł/1 kg

Polski seler, luzem
1 kg

na stałe w Lidl

5,99
Polskie buraki
czerwone, luzem
1 kg

na stałe w Lidl

2,99

Polskie BIO ziemniaki
1,5 kg/1 opak.
1 kg = 4,66

WARZYWA W SUPERCENACH

20 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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taniej

Cena regularna (bez obniżek): 
3,95 zł/1 szt.

Chleb górski
375 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
3,95 zł/1 szt. (1 kg = 10,53 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt.:
3,25 zł/1 szt. (1 kg = 8,67 zł)

34% TANIEJ**

3,25**
3,95*

Cena regularna (bez obniżek): 
3,59 zł/1 szt.

Chleb drwalski
405 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
3,59 zł/1 szt. (1 kg = 8,86 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt.:
2,95 zł/1 szt. (1 kg = 7,28 zł)

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,95**
3,59*

Chleb pełen ziaren
400 g/1 szt.  
1 kg = 12,48 zł

na stałe w Lidl

4,99

Bułka z kiełkami żyta
70 g/1 szt.  
100 g = 1,93 zł

na stałe w Lidl

1,35

Mini-Calzone
Margherita
110 g/1 szt.  
100 g = 5,90 zł

na stałe w Lidl

6,49

PYSZNE WYPIEKI DO 
34% TANIEJ!

21Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

wszystkie 
chleby i bułki 

marki Piekarnia w Sercu Lidla

10% TANIEJ



SUPERCENA
RZEŹNIK
Polski kurczak – 
mięso mielone z nogi
400 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł7,99

SUPERCENA

RZEŹNIK
Polski indyk – 
golonka
1 kg

12,99

22% TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek): 31,90 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk – polędwiczki
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

24,59
31,90*

28%TANIEJ**

Cena regularna
(bez obniżek): 6,99 zł/1 opak.

ŁUKÓW
Metka
200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
100 g = 2,50 zł

4,99
6,99*

SUPERCENA

DELUXE
Perliczka –
tuszka
1 kg

29,99
SUPERCENA

RZEŹNIK
Polska wołowina –
polędwica cygańska
1 kg39,99

22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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CODZIENNIE 
ŚWIEŻE DOSTAWY

SUPERCENA
RZEŹNIK
Gulasz wieprzowy 
z szynki
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł9,99

SUPERCENA

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
antrykot lub rostbef
1 kg

39,99

SUPERCENA

RZEŹNIK
Mięso mielone  
ze schabu
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

8,99

SUPERCENA

RZEŹNIK
Żeberka wieprzowe  
wolno gotowane 
z sosem BBQ
1 kg

24,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

SUPERCENA
RZEŹNIK
Kaczka 
z jabłkami
1 kg17,99

SUPERCENA RZEŹNIK
Kurczak 
do pieczenia 
z boczkiem 
w marynacie
1 kg12,99

SUPERCENA

RZEŹNIK
Golonka  
wieprzowa 
z kością i skórą
1 kg

10,99

23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23

Od czwartku, 
16.02



MIKSUJ
DOWOLNIE

WYBRANE 
konserwy Nixe, 170 g
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.Aktywuj w aplikacji

75%
TRZECI PRODUKT
TANIEJ

75%TANIEJ
WYBRANE KONSERWY

TRZECI PRODUKT

24 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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SUPERCENA NAUTICA
Łosoś  wędzony 
na zimno, plastry, 
XXL
220 g/1 opak.
100 g = 12,27 zł26,99

SUPERCENA

NAUTICA
Karmazyn wędzony 
na gorąco, tusza
100 g
1 kg = 32,90 zł

3,29

220 G
AŻ

SUPERCENA
LISNER
Filety śledziowe 
w sosie
280 g/1 opak.
w sosie chrzanowym, 
szparagowym lub greckim
1 kg = 24,96 zł

6,99

WYBRANE 
ryby 
mrożone 
Ocean Sea
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus. 

Aktywuj w aplikacji

50%
DRUGI PRODUKT
TANIEJ

MIKSUJ
DOWOLNIE

50% TANIEJ
WYBRANE RYBY

DRUGI PRODUKT

25Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny,
filet ze skórą,
z certyfikatem MSC
100 g 
1 kg = 64,90 zł

SUPERCENA

6,49

TARG RYBNY LIDLA
Sandacz, filet ze skórą
100 g 
1 kg = 54,90 zł

SUPERCENA

5,49 TARG RYBNY LIDLA
Sandacz, filet ze skórą
100 g 
1 kg = 54,90 zł

SUPERCENA

5,49

TARG RYBNY LIDLA
Mintaj polędwice,
z certyfikatem MSC
100 g 
1 kg = 49,90 zł

SUPERCENA

4,99

TARG RYBNY LIDLA
Zębacz smugowy, filet
bez skóry
100 g 
1 kg = 38,90 zł

SUPERCENA

3,89

26 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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SUPERCENA
MLEKPOL
Mascarpone
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98 zł12,99

SUPERCENA
FARMER
Jogurt owocowy
10 x 150 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 5,99 zł8,99

4 + 1 GRATIS**

Cena regularna (bez obniżek): 
1,99 zł/1 opak.

MUSSO
Jogurt z musem 
owocowym
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
1,99 zł/1 opak. (100 g = 1,33 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.: 
1,59 zł/1 opak. (100 g = 1,06 zł)

1,59**
1,99*

+

500 G
AŻ

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

TARG RYBNY LIDLA
Zębacz smugowy, filet
bez skóry
100 g 
1 kg = 38,90 zł
  

SUPERCENA

3,89

RODZINNE
OPAKOWANIE

0,90
ZA SZT.
CENA

ZŁ

AGRO-TOP
Smalec wyborowy 
wieprzowy, kostka
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
2,99 zł/1 opak. (100 g = 1,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
2,00 zł/1 opak. (100 g = 1,00 zł)

Kup 3 za 6 zł**

Cena regularna (bez obniżek): 
2,99 zł/1 opak.

2,-**
2,99*

R 07/23 27Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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SUPERCENA

MORLINY
Kiełbasa śląska
100 g
1 kg = 12,90 zł

1,29
SUPERCENA

MORLINY
Boczek carski
100 g
1 kg = 17,90 zł

1,79
44% TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek): 
8,99 zł/1 opak.

6,99**
8,99*

MORLINY
Schab, plastry
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
8,99 zł/1 opak. (100 g = 4,50 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)

SUPERCENA

PIKOK
Polędwica sopocka 
w plastrach, XXL
400 g/1 opak.
1 kg = 27,48 zł

10,99

400 G
AŻ

500 G
AŻ

50%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek): 9,99 zł/1 opak.

PIKOK
Parówki z szynki, XXL
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
7,49 zł/1 opak. (1 kg = 14,98 zł)

7,49**
9,99*

2 + 1 GRATIS**

Cena regularna (bez obniżek): 
8,99 zł/1 opak. 

5,99**
8,99*

PIKOK
Szynka wieprzowa zawędzana
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
8,99 zł/1 opak. (100 g = 3,60 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
5,99 zł/1 opak. (100 g = 2,40 zł)

Wędliny

DO 50% TANIEJ!

250 G
AŻ

28 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od czwartku, 
16.02



REGIONALNE SZLAKI
Kiełbasa królewska 
z szynki
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 31,90 zł

SUPERCENA

5,25
REGIONALNE SZLAKI
Twaróg wędzony 
z Wielkopolski
300 g/1 opak.
1 kg = 17,50 zł 46%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT REGIONALNE SZLAKI

Twaróg sernikowy
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
12,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
9,99 zł/1 opak. 

9,99**
12,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
12,99 zł/1 opak.

18%
TŁUSZCZU

20%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/100 g

3,19
3,99*

40% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek): 
13,99 zł/1 opak. 

11,19**
13,99*

REGIONALNE SZLAKI
Kiełbasa polska 
surowa
420 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
13,99 zł/1 opak. (1 kg = 33,31 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
11,19 zł/1 opak. (1 kg = 26,64 zł)

20%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
1,99 zł/100 g

REGIONALNE SZLAKI
Kaszanka 
gryczana
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 15,90 zł

1,59
1,99*

20%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
4,99 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Kiełbasa 
krakowska 
w plastrach
80 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
100 g = 4,99 zł

3,99
4,99*
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Od czwartku, 16.02 
 do soboty, 18.02



CHWILA SMAKU 
I AROMATU

DLA CIEBIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
50%

DRUGI PRODUKT

Wybrane 
herbaty 
czarne Lord 
Nelson
Szczegóły promocji  
dostępne w aplikacji  
Lidl Plus. 
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l 50% TANIEJ
WYBRANE HERBATY CZARNE

DRUGI PRODUKT

30% TANIEJ*
HERBATY ZIOŁOWE

DRUGI PRODUKT
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SUPERCENA

BIFIX
Herbatka ziołowa
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,20 zł

3,99

40% TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

BELLAROM
Cappuccino 
130 g/1 opak.
waniliowe, czekoladowe lub 
z magnezem
* cena dotychczasowa: 
3,49 zł/1 opak. (100 g = 2,68 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
2,79 zł/1 opak. (100 g = 2,15 zł)

2,79**
3,49*

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 3,49 zł/1 opak. 

TWOJA KAWA
PEŁNA 

AROMATU

SZUKAJ
NA 
STANDZIE

SUPERCENA

BIFIX
Napar owocowy 
50 g, 100 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,78/5,39 zł

5,39

20%TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
25,99 zł/1 opak. 

27,99
34,99*

BELLAROM
Caffè Crema Classico, 
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

40%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
15,99 zł/1 opak. 

12,79**
15,99*

BELLAROM
Fantazja, 
kawa mielona
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
15,99 zł/1 opak. (1 kg = 31,98 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.: 
12,79 zł/1 opak. (1 kg = 25,58 zł)

SUPERCENA

BIFIX
Herbatka owocowa 
premium z dodatkami
lub classic
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25 zł

4,99
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FAVORINA
Migdały 
w czekoladzie
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99

Obudź w sobie
słodycz!

Od czwartku, 
 16.02 

FAVORINA
Pierniki norymberskie na delikatnym wafl
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30 zł

NOWOŚĆ

9,99
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FAVORINA
Ciasteczka maślane 
z czekoladą
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 36,63 zł

SUPERCENA

10,99

FAVORINA
Wielkanocne lizaki
10 x 15 g/1 opak.
zestaw czekoladowych lizaków 
z motywem świątecznym, 
z mleczną lub białą czekoladą
1 szt. = 0,65 zł

SUPERCENA

6,49

Dzięki programowi Fairtrade Sourced 
Ingredient drobni rolnicy mogą 

sprzedawać więcej kakao na warunkach 
Fairtrade. Więcej na 

www.fairtrade.org.pl/znaki



FAVORINA
Pierniki norymberskie na delikatnym wafl
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30 zł

FAVORINA
Ciastka maślane w puszce
750 g/1 opak.
1 kg = 39,99 zł

AŻ 750 g

29,99
FAVORINA
Wegańskie żelki
owocowe
600 g/1 opak.
1 kg = 28,32 zł

AŻ 600 g

16,99

FAVORINA
Galaretki wielkanocne
250 g/1 opak.
galaretki o smaku owocowym, 
z naturalnymi aromatami, 
w posypce cukrowej
100 g = 2,00 zł

SUPERCENA

4,99

Od czwartku, 
 16.02 
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FAVORINA
Świąteczne żelki 
,,Wesołe Misie’’
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

SUPERCENA

8,99 FAVORINA
Monety z czekolady
150 g/1 opak.
100 g = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99



FAVORINA
Jajko z drażetkami
65 g/1 opak.
100 g = 7,68 zł

SUPERCENA

4,99

FAVORINA
Jajka 
marcepanowe
200 g/1 opak.
100 g = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99
FAVORINA
Chrupiące
czekoladowe 
jajeczka
200 g/1 opak.
chrupiący środek oblany 
czekoladą mleczną, 
białą lub deserową
100 g = 6,00 zł

SUPERCENA

11,99

FAVORINA
Jajka z czekolady
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99

FAVORINA
Mieszanka
wielkanocna
z czekolady
120 g/1 opak.
100 g = 4,99 zł

SUPERCENA

5,99

Od czwartku, 
 16.02 

FAVORINA
Jajko 
marcepanowe
175 g/1 opak.
100 g = 3,99 zł

SUPERCENA

6,99

Słodki początek
wiosny!
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FAVORINA
Jajka z czekolady
mlecznej     
z chrupkami
420 g/1 opak.
1 kg = 38,07 zł

AŻ 420 g

15,99

Od czwartku, 
 16.02 

FAVORINA
Jajka z nadzieniem 
alkoholowym
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99 zł

SUPERCENA

5,99

FAVORINA
Jajko marcepanowe
nadziewane
100 g/1 opak.
marcepan pokryty czekoladą,
do wyboru z nadzieniem:
- rumowo-winogronowym,
- nugatowym,
- ananasowym,
- śliwkowym

SUPERCENA

4,99

rum i winogrono

nugat śliwka

ananas

FAVORINA
Nadziewane czekoladowe 
jajeczka w siateczce
150 g/1 opak.
100 g = 3,99 zł

NOWOŚĆ

5,99

Dzięki programowi Fairtrade Sourced 
Ingredient drobni rolnicy mogą 

sprzedawać więcej kakao na warunkach 
Fairtrade. Więcej na 

www.fairtrade.org.pl/znaki
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FAVORINA
Jajka z czekolady 
mlecznej 
z nadzieniem
w puszce
100 g/1 opak.

SUPERCENA

16,99



Od czwartku,  
 16.02 

FAVORINA
Minifigurki
czekoladowe
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,19 zł

SUPERCENA

8,99

Dzięki programowi Fairtrade Sourced 
Ingredient drobni rolnicy mogą 

sprzedawać więcej kakao na warunkach 
Fairtrade. Więcej na 

www.fairtrade.org.pl/znaki

FAVORINA
Zając 
wielkanocny, 
mały lub
z drażetkami
75-100 g/1 opak.
100 g = 7,99-5,99 zł

SUPERCENA

5,99

FAVORINA
Zając 
czekoladowy 
z kokardką
150 g/1 opak.
z czekolady mlecznej,
deserowej lub białej
100 g = 6,66 zł

SUPERCENA

9,99

Rozkwit
słodkości
na wiosnę!

Z CZEKOLADY 
MLECZNEJ, 

Z DRAŻETKAMI 
W CUKROWEJ 

SKORUPCE
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Od czwartku, 
 16.02 

Zając wielkanocny
z czekolady
60 g/1 opak.
100 g = 3,32 zł

SUPERCENA

1,99

FAVORINA
Zajączki 
wielkanocne 
w pudełku
125 g/1 opak.
100 g = 5,59 zł

SUPERCENA

6,99

FAVORINA
Figurki czekoladowe
150 g/1 opak.
100 g = 8,66 zł

SUPERCENA

12,99
37Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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FAVORINA
Czekoladowy 
zając
200 g/1 opak.
100 g = 6,00 zł

AŻ 200 g

11,99

FAVORINA
Zając z czekolady
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99 zł

SUPERCENA

5,99



Baranek 
cukrowy
60 g/1 opak.
100 g = 4,98 zł

SUPERCENA

2,99

Figurka czekoladowa
30 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,63 zł

SUPERCENA

1,99

FAVORINA
Kura na gnieździe 
z czekolady
250 g/1 opak. 
duża kura wielkanocna 
z czekolady mlecznej, gorzkiej 
i białej, na gnieździe 
z czekoladowymi jajkami
100 g = 6,40 zł

SUPERCENA

15,99

FAVORINA
Jajka wielkanocne
144 g/1 opak.
kakaowe, śmietankowe
lub z ciasteczkami
100 g = 5,55 zł

SUPERCENA

7,99

VOBRO
Figurki
100 g
różne rodzaje
1 kg = 31,90 zł

SUPERCENA

3,19

Od czwartku, 
 16.02 

Wiosenna moc
słodkości!

38 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 07/23



FAVORINA
Figurki z mlecznej
czekolady
100 g/1 opak.
zając, kura lub jajko z pisklęciem

SUPERCENA

7,99

Baranek z czekolady
90 g/1 opak.
100 g = 5,54 zł

SUPERCENA

4,99

FAVORINA
Figurki
z czekolady
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,33 zł

SUPERCENA

10,99

Dzięki programowi Fairtrade Sourced 
Ingredient drobni rolnicy mogą 

sprzedawać więcej kakao na warunkach 
Fairtrade. Więcej na 

www.fairtrade.org.pl/znaki

FAVORINA
Jednorożec 
z mlecznej 
czekolady
220 g/1 opak.
100 g = 6,81 zł

NOWOŚĆ

14,99

Od czwartku, 
 16.02 
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Praliny 
ze strzelającym 
cukrem
170 g/1 opak.
100 g = 4,70 zł

SUPERCENA

7,99

Herbatniki z cukrem
280 g/1 opak.
1 kg = 21,39 zł

SUPERCENA

5,99

Ciasteczka 
maślane 
z polewą 
o smaku toffi
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

SUPERCENA

9,99

ŁUCZNICZKA
Czekolada świąteczna
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,69

Margaretki z nadzieniem 
o smaku malinowym
450 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

SUPERCENA

8,99

Herbatniki regionalne 
w polewie kakaowej
550 g/1 opak.
1 kg = 21,80 zł

SUPERCENA

11,99

Z miłości do
słodkości!
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RODZINNE
OPAKOWANIE

Od czwartku, 
 16.02 



Cukierki Mr. Coco
100 g 

SUPERCENA

2,29

WAWEL
Galaretka 
pomarańczowa
100 g 

  

SUPERCENA

2,79
MIESZKO
Amoretta ciasteczkowa
100 g

SUPERCENA

2,99

MIESZKO
Wiosenne Michaszki
100 g

SUPERCENA

2,49

FAVORINA
Jajka nadziewane 
100 g

SUPERCENA

2,79
Jajka z czekolady 
mlecznej
100 g

SUPERCENA

2,99

* PRODUKTY SPRZEDAWANE ODDZIELNIE.
Do jednego opakowania spakuj jeden rodzaj cukierków.

CUKIERKI NA WAGĘ W SUPERCENACH*

W WIELKANOCNYM KOSZYKU!
SMAKÓW BEZ LIKU
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Od czwartku, 
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69%TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,99 zł/1 opak. 

2,29**
2,99*

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna, biała 
lub deserowa
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 2,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
2,29 zł/1 opak.

LAY’S
Chipsy, edycja
limitowana
215 g/1 opak.
100 g = 3,62 zł

SUPERCENA

7,79
40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 12,49 zł/1 opak. 

9,99**
12,49*

ALESTO SELECTION
Orzechy brazylijskie
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
12,49 zł/1 opak. (100 g = 6,25 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
9,99 zł/1 opak. (100 g = 5,00 zł)

SUPERCENA

Nutella
600 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł

17,99

SUPERCENA

WILLISCH
Lody koktajlowe w kubku***
500 ml/1 opak.
o smaku pączka z nadzieniem różanym 
lub pączka z kremem czekoladowym
1 l = 37,98 zł

18,99

Minibatoniki 
z orzechami***
200 g/1 opak.
100 g = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99

42
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IDEALNE 
DLA WEGAN BEZ

KONSERWANTÓW

KOREK
NIEKAPEK

BEZ DODATKU CUKRU 
I BEZ KONSERWANTÓW

WEŹ DO PLECAKA 
LUB TOREBKI

HORTEX
Sok 100% pomarańczowy, 
sok jabłkowy i nektar 
multiwitamina, 3-pak
3 x 1 l/1 opak.
1 l = 3,33 zł

SUPERCENA

9,99

NAPOJE
40%TANIEJDO

HORTEX
Sok 100% 
pomarańczowy
1 l/1 opak.

SUPERCENA

4,29

3,33 ZŁ

TYLKO

ZA 1 L

OWOLOVO
Smoothie owocowe
250 ml/1 opak.
jabłko-marchew-truskawka, 
jabłko-jagoda-brzoskwinia, 
jabłko-jagoda-gruszka 
lub jabłko-jagoda-burak
100 ml = 1,40 zł

SUPERCENA

3,49
30%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
1,89 zł/1 pusz. 

1,59**
1,89*

KONG STRONG
Napój energetyczny
250 ml/1 pusz.
classic lub sugarfree
* cena dotychczasowa: 
1,89 zł/1 pusz. (100 ml = 0,76 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 pusz. przy zakupie 2 pusz.: 
1,59 zł/1 pusz. (100 ml = 0,64 zł)

25%TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE
ZGRZEWKI

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 1,59 zł/1 but.

1,59**
2,13*

ŻYWIEC ZDRÓJ
Woda źródlana 
gazowana***
1,5 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
2,13 zł/1 but. (1 l = 1,42 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 but. 
przy zakupie 1 zgrzewki:
1,59 zł/1 but. (1 l = 1,06 zł)

**
* 
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Z OZNACZENIEM

WEŹ
ZGRZEWKĘ 

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

40%TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,99 zł/1 but. 

3,99**
4,99*

SOLEVITA
Syrop owocowy 
z witaminami
440 ml/1 but.
malina, wiśnia lub malina z cytryną
* cena dotychczasowa: 4,99 zł/1 but. (1 l = 11,34 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 but. przy zakupie 2 but.: 
3,99 zł/1 but. (1 l = 9,07 zł)

43Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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na stałe w Lidl

1,39
SAGUARO SPORT
Woda mineralna 
niegazowana 
750 ml/1 but.
1 l = 1,85 zł

PAMIĘTAJ

SPORTOWY
KOREK

DOSTĘPNA

W WYGODNEJ

ZGRZEWCE

7MINERAŁÓW

O NAWODNIENIU

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



Eksperci.
Inspiracje.
Kariera.

07.03.2023

Zobacz
stream online

lub odwiedź nas
w Kinie Muza

w Poznaniu.

NICE
TO LIDL

Sprawdź
szczegóły

https://kariera.lidl.pl/nice-to-lidl-you?utm_source=qrcode&utm_medium=gazetka_nonfood_druk&utm_campaign=ntly
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29%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,69 zł/1 pusz. 

2,69**
3,79*

Warka Jasne
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa: 
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 pusz. przy zakupie 8-paku: 
2,69 zł/1 pusz. (1 l = 5,38 zł)

8 x

26%TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE
20 BUT.

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,99 zł/1 but. 

3,69**
4,99*

Budweiser
500 ml/1 but.
* cena dotychczasowa: 
4,99 zł/1 but. (1 l = 9,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 but. przy zakupie 20 but.: 
3,69 zł/1 but. (1 l = 7,38 zł)

20 x

88%TANIEJ**

CZWARTY
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,49 zł/1 but. 

3,49**
4,49*

Namysłów Pils
500 ml/1 but.
* cena dotychczasowa: 
4,49 zł/1 but. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 but. przy zakupie 4 but.: 
3,49 zł/1 but. (1 l = 6,98 zł)

4 x

34%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,19 zł/1 pusz. 

2,79**
4,29*

Carlsberg
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa: 
4,29 zł/1 pusz. (1 l = 8,58 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 pusz. przy zakupie 8-paku: 
2,79 zł/1 pusz. (1 l = 5,58 zł)

8 x

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

66%

Cena regularna (bez obniżek):
14,99 zł/1 opak.

CULINEA
Dania w stylu włoskim, XXL 
750 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

9,99**
14,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

66%

Cena regularna (bez obniżek):
14,99 zł/1 opak.

CULINEA
Dania w stylu włoskim, XXL 
750 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

9,99**
14,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

66%

Cena regularna (bez obniżek):
14,99 zł/1 opak.

CULINEA
Dania w stylu włoskim, XXL 
750 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

9,99**
14,99*

TANIEJ**66%
NA MAKARON OCHOTA 

TO WŁOSKA ROBOTA

DRUGI PRODUKT

45Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,49 zł/1 opak.

KANIA
Sos czosnkowy
410 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
5,49 zł/1 opak. (1 kg = 13,39 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:  
4,50 zł/1 opak. (1 kg = 10,98 zł)

Kup 2 za 9 zł**

4,50**
5,49*

Kup 2 za 6 zł**

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,99 zł/1 opak. 

KANIA
Ketchup łagodny 
lub pikantny
560 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
3,99/1 opak. (1 kg = 7,13 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
3,00/1 opak. (1 kg = 5,36 zł)

3,-**
3,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 6,99 zł/1 opak.

Kup 2 za 10 zł**

5,-**
6,99*

KANIA
Majonez
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (1 l = 17,48 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,00 zł/1 opak. (1 l = 12,50 zł)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
5,99 zł/1 opak.

Kup 2 za 10 zł**

5,-**
5,99*

KANIA
Sos sezamowy lub algierski
400 g, 405 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (1 kg = 14,98/14,79 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,00 zł/1 opak. (1 kg = 12,50/12,35 zł)

MIKSUJ
DOWOLNIE

VEMONDO
Burger roślinny
170 g/1 opak.
100 g = 4,49 zł

na stałe w Lidl

7,64

80%TANIEJ**

CZWARTY
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek):
3,25 zł/1 opak. 

2,59**
3,25*

VEMONDO
Smoothie owsiane
250 g/1 opak.
rożne rodzaje
*cena dotychczasowa: 
3,25 zł/1 opak. (100 g = 1,30 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 4 opak.:
2,59 zł/1 opak. (100 g = 1,04 zł)

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak. 

4,79**
5,99*

TARCZYŃSKI
Roślinne parówki
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,79 zł/1 opak. (100 g = 2,40 zł)

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ KWASOW

TŁUSZCZOWYCH

OMEGA-3

DUŻA ZAWARTOŚĆ
OWOCÓW

60%TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 9,99 zł/1 opak. 

6,99**
9,99*

EL TEQUITO
Chili con carne***
800 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 12,49 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 8,74 zł)

1 KG
POMIDORÓW

AŻ Z

46 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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KARNAWAŁOWY STÓŁ

DO 60% TANIEJ

MIKSUJ
DOWOLNIE

*** Drugi, tańszy lub w tej samej cenie

CHEF SELECT & YOU
Greckie oliwki
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99 zł

na stałe w Lidl

5,99

WSZYSTKIE OLIWKI 
MARKI 26% TANIEJ

DRUGI PRODUKT***

30%TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek):
7,95 zł/1 opak. 

6,69**
7,95*

CHEF SELECT & YOU
Antipasti
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
7,95 zł/1 opak. (100 g = 5,30 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
6,69 zł/1 opak. (100 g = 4,46 zł)

60%TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak. 

4,79**
5,99*

CHEF SELECT
Zapiekanka z pieczarkami 
i serem mozzarella
235 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (100 g = 2,55 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
4,79 zł/1 opak. (100 g = 2,04 zł)

CHEF SELECT
Tortilla 
z kurczakiem
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,00 zł

na stałe w Lidl

7,49
DR. OETKER
Pizza Guseppe 
4 sery
335 g/1 opak.
1 kg = 26,84 zł

SUPERCENA

8,99

47Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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50%
TANIEJ
DRUGI PRODUKT
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75%TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 5,99 zł/1 opak. 

4,49**
5,99*

CROWNFIELD
Musli Crunchy
350 g/1 opak.
orzechowe, czekoladowo-orzechowe lub truskawkowe
* cena dotychczasowa: 5,99 zł/1 opak. (1 kg = 17,11 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 3 opak.: 4,49 zł/1 opak. (1 kg = 12,83 zł)

AGRAM
Szpinak rozdrobniony, 
XXL
750 g/1 opak.
1 kg = 6,65 zł

SUPERCENA

4,99

30% TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek): 13,99 zł/1 opak.

11,89**
13,99*

Owoce leśne***
750 g/opak.
* cena dotychczasowa: 
13,99 zł/1 opak. (1 kg = 18,65 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
11,89 zł/1 opak. (1 kg = 15,85 zł)

MIKSUJ
DOWOLNIE

30%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak. 

5,89**
6,99*

FRESHONA
Mieszanka chińska, 
XXL
750 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 9,32 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 
1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,89 zł/1 opak. (1 kg = 7,85 zł)

PIKOK
Flaki wołowe po zamojsku
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 7,99 zł/1 opak. (1 kg = 15,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 3 opak.: 6,39 zł/1 opak. (1 kg = 12,78 zł)

60%TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 7,99 zł/1 opak. 

6,39**
7,99*

60%TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 6,55 zł/1 opak. 

6,59**
8,29*

KUCHNIA STAROPOLSKA
Gołąbki w sosie 
pomidorowym
700 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
8,29 zł/1 opak. (1 kg = 11,84 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
6,59 zł/1 opak. (1 kg = 9,41 zł)

AŻ
750 G

AŻ
750 G

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI
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Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

MIKSUJ
DOWOLNIE

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

MIKSUJ
DOWOLNIE

WSZYSTKIE ŻELE, 
PŁYNY I SOLE 

DO KĄPIELI MARKI 40%TANIEJ
DRUGI PRODUKT*

50%TANIEJ
DRUGI PRODUKT*

WSZYSTKIE KOSMETYKI 
DO WŁOSÓW

MARKI
* 
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7,60 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ

0,67 zł
 za sztukę

22 szt.

0,74 zł
 za sztukę

20 szt.

0,82 zł
 za sztukę

18 szt.

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

14,79**
18,59*

LUPILU PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior lub 6 XL
22 szt., 20 szt., 18 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa: 
18,59 zł/1 opak. (1 szt. = 0,85/0,93/1,04 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
14,79 zł/1 opak. (1 szt. = 0,67/0,74/0,82 zł)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
18,59 zł/1 opak. 

12,20 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

42%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

22,89**
28,99*

NUTRICIA
Mleko następne po 6. miesiącu (2, 2R),
modyfikowane po 1. roku życia (3, 3R)
lub modyfikowane po 2. roku życia (4, 5)
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
28,99 zł/1 opak. (1 kg = 48,32 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak: 
22,89 zł/1 opak. (1 kg = 38,15 zł)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
28,99 zł/1 opak. 

DRUGI
PRODUKT

PANTSY LUPILU PREMIUM

40% TANIEJ!
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DODATKOWEJ

ZNIŻKI10%Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

60%TANIEJ**
TRZECI 

PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
4,18 zł/1 opak.

GERBER
Danie dla niemowląt po 4. 
lub po 5. mies. życia
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 4,69 zł/1 opak. (100 g = 3,75 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
3,75 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)

3,75 **
4,69*

60%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 6,75 zł/1 opak.

6,39**
7,99*

GERBER
Danie dla dzieci po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,20 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 
1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
6,39 zł/1 opak. (100 g = 2,56 zł)

60%TANIEJ**
TRZECI 

PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
5,99 zł/1 opak.

5,39**
6,79*

GERBER
Danie lub zupka dla niemowląt 
po 5., po 6. lub po 8. mies. życia
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 6,79 zł/1 opak. (100 g = 3,57 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 
1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
5,39 zł/1 opak. (100 g = 2,84 zł)

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka bezmleczna 
180 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,65 zł/1 opak. (100 g = 3,14 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
4,49 zł/1 opak. (100 g = 2,49 zł)

4,49**
5,65*

TANIEJ**40% DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
5,65 zł/1 opak.

4 + 1 GRATIS**

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 3,57 zł/1 opak. 

3,19**
3,99*

GERBER
Mus owocowy
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
3,99 zł/1 opak. (100 g = 4,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.: 
3,19 zł/1 opak. (100 g = 3,99 zł)

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa 
mleczna
210 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,80 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
6,39 zł/1 opak. (100 g = 3,04 zł)

6,39**
7,99*

TANIEJ**40% DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 6,39 zł/1 opak.

MIKSUJ
DOWOLNIE

60%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 5,25 zł/1 opak.

5,25**
6,59*

HIPP
BIO Danie
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 6,59 zł/1 opak. (100 g = 2,64 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 
1 opak. przy zakupie 3 opak.: 5,25 zł/1 opak. (100 g = 2,10 zł)

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI
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42%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 2,79 zł/1 opak. 

2,19**
2,79*

SIEMPRE
Podpaski klasyczne 
normal, bez skrzydełek
20 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa: 
2,79 zł/1 opak. (1 szt. = 0,14 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
2,19 zł/1 opak. (1 szt. = 0,11 zł)

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką:  4,99 zł/1 opak. 

3,99**
4,99* SIEMPRE

Wkładki higieniczne normal
60 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,08 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
3,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,07 zł)

58% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
16,99 zł/1 opak. 

11,99**
16,99*

CILLIT BANG 
Spray do czyszczenia
750 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 16,99 zł/1 opak. (1 l = 22,65 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 
1 opak. przy zakupie 2 opak.: 11,99 zł/1 opak. (1 l = 15,99 zł)

42%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 6,99 zł/1 opak. 

5,49**
6,99*

Koncentrat 
do płukania
2 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (1 l = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
5,49 zł/1 opak. (1 l = 2,75 zł)

44%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed 
obniżką: 4,99 zł/1 opak. 

3,89**
4,99*

W5
Koncentrat 
lub balsam 
do mycia naczyń
850 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
4,99 zł/1 opak. (1 l = 5,87 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
3,89 zł/1 opak. (1 l = 4,58 zł)

66

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,99 zł/1 opak. 

4,79**
5,99*

W5
Kostki do WC
4 x 50 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
4,79 zł/1 opak. (100 g = 2,40 zł)

AŻ

2 L

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

NA WSZYSTKIE
PRODUKTY MARKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

NA WSZYSTKIE
PRODUKTY MARKI

MOC
AKTYWNEJ

PIANY
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PSIsmaki i łaKOCIE 

do 60% taniej

NOWOŚĆ
W

78% BIAŁKA
POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO

6 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ

60%TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:  
3,49 zł/1 opak. 

2,79**
3,49*

COSHIDA
Snacki dla kota, nadziewane 
poduszeczki
70 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,49 zł/1 opak. (100 g = 4,99 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 3 opak.: 
2,79 zł/1 opak. (100 g = 3,99 zł)

FELIX
Przysmaki dla kota 
Party Mix
60 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,49 zł/1 opak. (100 g = 9,15 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 3 opak.: 
3,66 zł/1 opak. (100 g = 6,10 zł)

2 + 1 GRATIS**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 5,49 zł/1 opak. 

3,66**
5,49*

COSHIDA
Żwirek dla kota, 
bentonitowy, 
zbrylający
10 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
18,99 zł/1 opak. (1 l = 1,90 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.: 15,99 zł/1 opak. (1 l = 1,60 zł)

30%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 18,99 zł/1 opak. 

15,99**
18,99*

na stałe w Lidl

5,49
COSHIDA
Przysmak dla kota, 
pałeczki, 10 szt.
50 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,98 zł

na stałe w Lidl

JOSERA
JosiDog, sucha karma 
dla małych psów
900 g/1 opak.
1 kg = 18,88 zł

16,99

86% BIAŁKA
POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO

na stałe w Lidl

JOSERA
JosiCat, sucha karma 
dla kota sterylizowanego
650 g/1 opak.
1 kg = 23,06 zł

14,99

NOWOŚĆ

COSHIDA
Żwirek naturalny 
zbrylający
10 l/1 opak.
1 l = 2,50 zł

24,99

17.02
Światowy
Dzień Kota
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CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

9 cm

Polska prymula
1 szt.
różne kolory 

wys. ok. 15 cm

3,99

KWITNĄCE OKAZJE

W SUPERCENACH

Cebulki 
kwiatowe 
Standard
1 szt.
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wys. ok. 30 cm

19,99
Sansewieria 
w papierowej 
osłonce
1 szt.

12cm

Zioła włoskie 
wegetatywne 
w terakocie
rozmaryn, oregano, mięta
1 szt.

14cm

wys. ok. 22 cm

17,9912 cm

Monstera 
monkey 
mask
1 szt.

wys. ok. 29 cm

21,99

różne rodzaje

6,99



Wypełnij ankietę: www.lidl.pl/twoja-opinia
i zyskaj szansę na SUPERNAGRODY!

Loteria trwa od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia i na stronie organizatora: www.smolar.pl 

CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!

Róże, 13 szt.
1 bukiet
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

11,99

Nadaje się
do domu

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
obficie

Podlewać
rzadko

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrz Półcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

Polskie tulipany, 
15 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa w piątek i sobotę

wys. ok. 35 cm

26,99Polskie tulipany, 
7 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

12,99

Polskie 
tulipany, 
10 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa w piątek i w sobotę

wys. ok. 25 cm

10,99

wys. ok. 55 cm

44,99
 
Polski storczyk 
dwupędowy 
premium
różne kolory 
1 szt.11,5 cm

wys. ok. 30 cm

10,99
 
Polskie żonkile, 25 szt.
żółte
dostawa w piątek i w sobotę

KWITNĄCE OKAZJE
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Obudź 
w sobie 

słodycz!

OD CZWARTKU, 16.02 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.






