
TAK
SMAKUJE
ŚWIAT

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 36,49 zł/1 opak.

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential 
50 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji na www.lidl.pl.

Z kuponem

18,24**
36,49*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 36,49 zł/1 opak.

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential 
50 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji na www.lidl.pl.

Z kuponem

18,24**
36,49*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 36,49 zł/1 opak.

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential 
50 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji na www.lidl.pl.

Z kuponem

18,24**
36,49*

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

BIO Cytryny
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 9,98 zł

37% TANIEJ**

4,99
7,99*

Polskie jabłka czerwone 
kujawskie, luzem
1 kg

SUPERCENA

2,79

! produktów

PONAD60
francuskim

w stylu
MIKSUJ

DOWOLNIE

GRATISOWA

ŚRODA

11+ G
R

A
TI

S

2 + 1 GRATIS
WSZYSTKIE SOKI, 1 LITR,

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 20.02 do ŚRODY, 22.02  
lub do wyczerpania zapasów

* Drugi, tańszy lub w tej samej cenie.

WSZYSTKIE ŚLEDZIE 

DRUGI PRODUKT50% TANIEJ

SERY W STYLU 
FRANCUSKIM

50% TANIEJ*

DRUGI PRODUKT

5744



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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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 08/23



BIO Mandarynki 
500 g/1 opak.
1 kg =  13,98 zł

Bio Pomarańcze
1 kg/1 opak.

na stałe w Lidl

6,99
na stałe w Lidl

8,99

CYTRUSY BIO DO 37% TANIEJ!

OWOCE DOBRE Z NATURY

4,99
7,99*

TANIEJ**37% BIO Cytryny
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 9,98 zł

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

Od poniedziałku, 20.02 
do środy, 22.02 

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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ODMIANA
ORTANIQUE

CYTRUSY  41% TANIEJ!

Mandarynki na sok 
1,5 kg/ 1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

41%
TANIEJ**

Z kuponem

6,99
11,99*

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

5,49
6,99*

TANIEJ**21%

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

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

Od poniedziałku, 20.02 
do środy, 22.02 

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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WARZYWA BIO DO 31% TANIEJ!
na stałe w Lidl

11,99
BIO Cukinia
500 g/1 opak.
1 kg = 23,98 zł

4,89
6,99*

TANIEJ**30%

BIO Czosnek
150 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
100 g = 3,26 zł

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

Od poniedziałku, 20.02 
do środy, 22.02 

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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WARZYWA BIO  DO 31% TANIEJ!

4,79
6,99*

TANIEJ**31% BIO Seler naciowy 
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 11,98 zł

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

BIO Mini Marchewki
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 3,99 zł/1 opak.
100 g = 2,00 zł
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena przy zakupie 2 opakowań lub
ich wielokrotności: 2,99 zł/1 opak.
100 g = 1,50 zł

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

50%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

2,99**
3,99*

Od poniedziałku, 20.02 
do środy, 22.02 

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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KIWI  61% TANIEJ!

0,69
1,79*

TANIEJ**61%

Kiwi
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

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

4

Od poniedziałku, 20.02 
do środy, 22.02

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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Polskie jabłka czerwone 
kujawskie, luzem 
1 kg

SUPERCENA

2,79

POLSKIE JABŁKA

5

Od poniedziałku, 20.02 
do środy, 22.02 

R 08/23Artykuły 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.
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

RZEŹNIK
Kaczka – tuszka
1 kg
Limit: 6 kg na paragon. Każdy koleny 
kilogram będzie sprzedawany w cenie 
17,99 zł.

SUPERCENA

12,99
RZEŹNIK
Kaczka – tuszka
1 kg
Limit: 6 kg na paragon. Każdy koleny 
kilogram będzie sprzedawany w cenie 
17,99 zł.

SUPERCENA

12,99

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

Tyskie Gronie
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:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,99**
4,29*

Okazje do

TANIEJ30%

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.
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Od poniedziałku,  
 20.02 



GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 36,49 zł/1 opak.

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential 
50 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji na www.lidl.pl.

Z kuponem

18,24**
36,49*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 36,49 zł/1 opak.

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential 
50 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji na www.lidl.pl.

Z kuponem

18,24**
36,49*

GRATISOWA

ŚRODA

11+ G
R

A
TI

S

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.
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Tylko w środę,
22.02



MIKSUJ
DOWOLNIE

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

WSZYSTKIE SOKI, 1 LITR, WSZYSTKIE ŚLEDZIE

* Rabat 33% nalicza się na każde z 3 opakowań. Limit: 3 opakowania na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

2 + 1 GRATIS*

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.
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Od poniedziałku, 20.02 
 do środy, 22.02



 

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*

MIKSUJ
DOWOLNIE

DRUGI PRODUKT50% TANIEJ*
WSZYSTKIE ŚLEDZIE 
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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.
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Od poniedziałku, 20.02 
 do środy, 22.02



 
                        

Cena regularna (bez obniżek): 
4,59 zł/1 opak.

PILOS
 Ser Carski w opakowaniu 
typu koperta, plastry
130 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
4,59 zł/1 opak. (100 g = 3,53 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
3,44 zł/1 opak. (100 g = 2,65 zł)
Lmit: 8 opak. na paragon. Każde kolejne 
opakowanie będzie sprzedawane w cenie 
4,59 zł/1 opak.

3 + 1 GRATIS**

3,44**
4,59*

MIKSUJ
DOWOLNIE

3 + 1 GRATIS*
WSZYSTKIE PRODUKTY 
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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.
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Od poniedziałku, 20.02 
 do środy, 22.02



LIDLOWY
PROGRAM

OSZCZĘDNOŚCIOWY

Ściągnij aplikację:

Im więcej kupujesz,
tym więcej zyskujesz!

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.

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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MASZ
WYBÓR

LAVAZZA
Qualità Oro,
kawa mielona,
100% arabika
250 g/1 opak.
100 g = 8,00 zł

19,99

HEINZ
Fasolka w sosie
pomidorowym
415 g/1 opak.
1 kg = 19,25 zł

7,99

RIO MARE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 7,13 zł

11,41

BELLAROM
Gold,
kawa mielona,
100% arabika
250 g/1 opak.
100 g = 4,80 zł

11,99

NIXE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 3,56 zł

5,70

FRESHONA
Fasolka w sosie 
pomidorowym
415 g/1 opak.
1 kg = 7,20 zł

2,99

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 poniedziałku, 20.02 
 do środy, 22.02



MASZ
WYBÓR

BELLAROM
Gold,
kawa mielona,
100% arabika
250 g/1 opak.
100 g = 4,80 zł

11,99

NIXE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 3,56 zł

5,70

FRESHONA
Fasolka w sosie 
pomidorowym
415 g/1 opak.
1 kg = 7,20 zł

2,99

NIVEA
Antyperspirant lub
dezodorant roll-on 
dla kobiet
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 29,98 zł

14,99

LISTERINE
Płyn do płukania
jamy ustnej
500 ml/1 opak.
1 l = 27,98 zł

13,99

HELLENA
Oranżada czerwona
1,25 l/1 but.
1 l = 3,75 zł

4,69

CIEN
Antyperspirant lub
dezodorant roll-on 
dla kobiet
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 6,98 zł

3,49

FREEWAY
Oranżada czerwona
2 l/1 but.
1 l = 1,65 zł

3,29

DENTALUX
Płyn do płukania
jamy ustnej
500 ml/1 opak.
1 l = 11,38 zł

5,69

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 poniedziałku, 20.02 
 do środy, 22.02



2 zł TANIEJ**

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

PILOS
Ser gouda w plastrach,  
1 kg, 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

PRZEZ CAŁY 
LUTY

CEN SERÓW!***

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

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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 do wtorku, 28.02



CEN MASŁA!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

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

MLEKOVITA
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,25 zł

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

6,49
6,99*

23%TANIEJ**

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

5,79
5,99*

17% 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

PILOS
Masło ekstra, osełka
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 33,30 zł

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

8,99
9,99*

18% TANIEJ**

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

4,49
4,99*

25% TANIEJ**

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

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.

Od poniedziałku, 20.02 
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PRZEZ CAŁY LUTY

30 
RODZAJÓW 
MIĘSA

W OBNIŻONYCH CENACH!
AŻ

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.

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

14 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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W LUTYM  -10%
JOGURTY NATURALNE 

I OWOCOWE MARKI
NAPOJE
MARKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

OD CEN PROMOCYJNYCH 
I REGULARNYCH,

NA WYBRANE KATEGORIE!

Więcej informacji o akcji znajdziesz na www.lidl.pl

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*

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.

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.
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FRANCUSKIM
TYDZIEŃ

W STYLU
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! produktów

PONAD60
francuskim

w stylu



FRANCUSKIM
TYDZIEŃ

W STYLU

16 R 08/23

! produktów

PONAD60
francuskim

w stylu

DUC DE COEUR
Makaroniki świeże 
lub mrożone
12 szt./1 opak.
Ciasteczka migdałowe 
z nadzieniem o różnych smakach.
1 szt. = 1,33 zł

SUPERCENA

15,99

DUC DE COEUR
Crème brûlée
2 x 100 g/1 opak.
Deser mleczny ze śmietanką 
i kawałkami karmelu.
1 szt. = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99

DUC DE COEUR
Deser francuski
450 g/1 opak.
Deser karmelowo-śmietankowy
z biszkoptami i kawałkami 
karmelu lub ptysie nadziewane 
kremem o smaku waniliowym 
z sosem z czekolady deserowej.
1 kg = 26,64 zł

SUPERCENA

11,99

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.

R 08/23

Słodkosci w stylu
francuskim!

Od poniedziałku,  
20.02 



Cena regularna (bez obniżek):
1,80 zł/1 szt. 

Croissant, 27% masła 
57 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,80 zł/1 szt. (100 g = 3,16 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 3 szt.:
1,49 zł/1 szt. (100 g = 2,61 zł)

51% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

TRZECH

1,49**
1,80*

Cena regularna (bez obniżek):
1,80 zł/1 szt. 

Croissant, 27% masła 
57 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,80 zł/1 szt. (100 g = 3,16 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 3 szt.:
1,49 zł/1 szt. (100 g = 2,61 zł)

51% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

TRZECH

1,49**
1,80*

Przekąska 
z czekoladą 
i wanilią
90 g/1 opak.
100 g = 2,99 zł

SUPERCENA

2,69

Bagietka croustille 
250 g/1 szt.
100 g = 1,40 zł

SUPERCENA

3,49

Croissant z nadzieniem 
orzechowym 
85 g/1 szt.
100 g = 3,01 zł

na stałe w Lidl

2,56

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

PRODUKT
100% 

FRANCUSKI

PRODUKT
100% 

FRANCUSKI

PRZYGOTUJ
śniadanie
W STYLU

FRANCUSKIM

18 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 poniedziałku, 20.02 
 do środy, 22.02



wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

Cena regularna (bez obniżek):
1,80 zł/1 szt. 

Croissant, 27% masła 
57 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,80 zł/1 szt. (100 g = 3,16 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 3 szt.:
1,49 zł/1 szt. (100 g = 2,61 zł)

51% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

TRZECH

1,49**
1,80*

Przekąska 
z czekoladą 
i wanilią
90 g/1 opak.
100 g = 2,99 zł

SUPERCENA

2,69

MIKSUJ
DOWOLNIE

WSZYSTKIE BAGIETKI 
DRUGI 

PRODUKT 50% taniej *

TANIEJ10% 
marki Piekarnia w Sercu Lidla

* Druga tańsza lub w tej samej cenie.
19Artykuły 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 poniedziałku, 20.02 
 do niedzieli, 26.02



DUC DE COEUR
Ser coulommiers 
de caractère
350 g/1 opak.
Miękki ser pleśniowy z krowiego 
mleka. O smaku i zapachu 
grzybów.
1 kg = 39,97 zł

SUPERCENA

13,99

DUC DE COEUR
Ser camembert
250 g/1 opak.
Delikatny, miękki ser z mleka krowiego. 
O intensywnym smaku leśnych grzybów 
i aromacie drożdży.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

TAK
SMAKUJE
ŚWIAT

• 

  
 

 • 

CH
R

O
N

IO
NA  NAZWA  POCHO

D
ZEN

IA

Francuski ser 
brie de Meaux
200 g/1 opak.
Łagodna pikantność dominuje 
w bukiecie smakowym, a dodatkową 
nutą jest smak leśnych grzybów. 
100 g = 6,00 zł

SUPERCENA

11,99

Francuski ser tomme 
de montagne
300 g/1 opak.
Dojrzewający 2-3 miesiące. Delikatnie 
słodki, o smaku orzechów włoskich oraz 
ziół. Doskonały do raclette i fondue.
1 kg = 46,63 zł

SUPERCENA

13,99

Od poniedziałku, 20.02 
do soboty, 25.02 

DUC DE COEUR
Ser Carré de l’Est
250 g/1 opak.
Łagodny ser z porostem 
szlachetnej białej pleśni. 
Doskonale komponuje się
z konfiturami.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

DUC DE COEUR
Ser brie
500 g/1 opak.
Z porostem śnieżnobiałej pleśni i delikatnie 
pieczarkową skórką. W smaku słony,
z aromatami ziół i owoców.
1 kg = 37,98 zł

AŻ 500 g

18,99

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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SERY W STYLU 
FRANCUSKIM
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Francuski ser pavé
200 g/1 opak.
Delikatny w smaku ser pleśniowy, z nutą 
słodkiego karmelu i świeżej śmietany.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

7,99

Francuski ser 
munster z kminkiem

220 g/1 opak.
Wyrazisty ser miękki. Jego wilgotna 

skórka ma intensywny zapach, 
a pikantność miękkiego miąższu jest 

złagodzona smakiem 
dodanego kminku. 

100 g = 5,00 zł

DUC DE COEUR
Ser kozi z boczkiem
3 x 30 g/1 opak.
Przekąska serowa z mleka koziego 
wzbogacona cienkim plasterkiem 
wędzonego boczku. 
100 g = 11,10 zł

SUPERCENA

9,99

DUC DE COEUR
Francuski ser brique
200 g/1 opak.
Podpuszczkowy miękki ser dojrzewający o kremowej 
konsystencji i śnieżnobiałej skórce.
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99

Ser 
roquefort crouzat
4 x 25 g/1 opak.
Niebieski ser pleśniowy, 
wyróżniany od 1966 r. certyfikatem
AOP, produkowany z surowego 
mleka owczego.
1 szt. = 2,50 zł

SUPERCENA

9,99

Od poniedziałku, 20.02 
do soboty, 25.02 
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z dodatkiem ziół  
prowansalskich

DUC DE COEUR
Ser z niebieską 
pleśnią bleu
250 g/1 opak.
100 g = 4,80 zł

SUPERCENA

11,99

21Artykuły 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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Francuski  
ser munster
200 g/1 opak.
Łagodny w smaku, ale delikatnie 
pikantny, o wyczuwalnej nucie 
wędzonych śliwek.
100 g = 5,50 zł

SUPERCENA

10,99

SERY W STYLU 
FRANCUSKIM



TAK
SMAKUJE
ŚWIAT

FRENCH STYLE
Salami 
w plastrach
120 g/1 opak.
Suszone tradycyjnymi 
metodami, z dodatkiem 
wyselekcjonowanych 
orzechów włoskich 
lub laskowych.
Krojone w cienkie plastry 
dla uzyskania pełnego 
bogactwa smaku. 
100 g = 7,49 zł

SUPERCENA

8,99

FRENCH STYLE
Zestaw 
francuskich wędlin
100 g/1 opak.
Jambon d’Auvergne – szynka 
wieprzowa surowa, suszona, 
dojrzewająca. 
Rosette de Lyon – kiełbasa suszona wieprzowa salami, 
średnio rozdrobniona, dojrzewająca. 
Salami z pieprzem – kiełbasa wieprzowa salami, 
średnio rozdrobniona, z pieprzem, suszona.

SUPERCENA

12,99

Od poniedziałku,  
20.02 

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES
Szynka wieprzowa 
gotowana 
270 g/1 opak.
1 kg = 44,41 zł

SUPERCENA

11,99

FRENCH STYLE
Suszone salami 
z figami lub z pleśnią
250-300 g/1 opak.
100 g = 6,00-5,00 zł

SUPERCENA

14,99

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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Wedliny w stylu
francuskim!



FRENCH STYLE
Kiełbasa
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,99

FRENCH STYLE
Salami w plastrach
150 g/1 opak.
100 g = 5, 33 zł

SUPERCENA

7,99
FRENCH STYLE
Filet mignon – polędwica 
wieprzowa*
90 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 8,88 zł

SUPERCENA

7,99

Od poniedziałku,  
20.02 

Minisalami
75 g/1 opak.
Suszone tradycyjnymi 
metodami, idealne jako 
przystawka 
lub przekąska. 
Różne rodzaje.
100 g = 9,32 zł

SUPERCENA

6,99

FRENCH STYLE
Minisalami 
suszone
wieprzowe
3 x 50 g/1 opak.
100 g = 5,99 zł

SUPERCENA

8,99

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.
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FRENCH STYLE
Salami 
z orzechami 
laskowymi
250 g/1 opak.
Suszone tradycyjnymi 
metodami, 
z wyselekcjonowanymi 
orzechami laskowymi.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

DUC DE COEUR
Rolada z sera koziego
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,99
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DUC DE COEUR
Fasolka 
zielona, cała
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

8,99
DUC DE COEUR
Kuleczki 
ziemniaczane
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

11,99

DUC DE COEUR
Pizza z kozim serem
350 g/1 opak.
1 kg = 28,54 zł

SUPERCENA

9,99

Od poniedziałku,  
20.02 

24 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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Obiad w stylu
francuskim!

DUC DE COEUR
Danie na patelnię 
w stylu francuskim*
750 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 11,99 zł

SUPERCENA

8,99
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ABBAYE DE VAUCLAIR
Piwo Imperiale
750 ml/1 but.
1 l = 15,99 zł

SUPERCENA

11,99

DUC DE COEUR
Fasolka 
zielona, cała
1 kg/1 opak.

ABBAYE DE VAUCLAIR
Piwo Blonde
750 ml/1 but.
1 l = 11,99 zł

SUPERCENA

8,99

DUC DE COEUR
Quiche lorraine
400 g/1 opak.
Z boczkiem i serem.
1 kg = 22,48 zł 

SUPERCENA

8,99

FRENCH STYLE
Pulpeciki nadziewane*
280 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 39,25 zł

SUPERCENA

10,99

DUC DE COEUR
Ryba w cieście 
francuskim
2 x 170 g/1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 5,50 zł

SUPERCENA

10,99

DUC DE COEUR
Roladki 
z serowym
nadzieniem
4 x 130 g/1 opak.
1 szt. = 3,00 zł

SUPERCENA

11,99

Od poniedziałku,  
20.02 

25Artykuły 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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Smaki w stylu
francuskim!TAK

SMAKUJE
ŚWIAT

Od poniedziałku,  
20.02 

CIASTKA W METALOWEJ 
PUSZCE

DUC DE COEUR
Ciastka 
w puszce*
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 66,63 zł

SUPERCENA

19,99

DUC DE COEUR
Lody premium o smaku
crème brûlée lub makaroników
850 ml/1 opak.
1 l = 12,93 zł

SUPERCENA

10,99

DUC DE COEUR
Paluszki
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,79 zł

SUPERCENA

5,99
DUC DE COEUR
Tartaletki 
z nadzieniem
125 g/1 opak. 
Z nadzieniem cytrynowym, 
truskawkowym lub czekoladowo-
-karmelowym.
100 g = 4,79 zł

SUPERCENA

5,99

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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DUC DE COEUR
Krem mleczny 
z Normandii
305 g/1 opak.
Idealny 
do śniadaniowych 
tostów, naleśników 
lub deserów.
1 kg = 32,75 zł

SUPERCENA

9,99
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Eksperci.
Inspiracje.
Kariera.

07.03.2023

Zobacz
stream online

lub odwiedź nas
w Kinie Muza

w Poznaniu.

NICE
TO LIDL

Sprawdź
szczegóły



Wyjątkowe
smaki!



Odkryj
wyjątkowe

smaki!

Od poniedziałku,  
20.02 

DELUXE
Krem lub mus
110 g/1 opak.
mus z mięsa homara, mus z tuńczyka 
białego lub krem borowikowy
100 g = 7,26 zł

SUPERCENA

7,99

DELUXE
Pasztet z truflami
320 g/1 opak.
pasztet drobiowo-wieprzowy 
z truflami
1 kg = 37,47 zł

SUPERCENA

11,99

27Artykuły 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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DELUXE
Krem kanapkowy
190 g/1 opak.
migdałowy lub z orzechów 
laskowych, idealny 
na grzanki lub do naleśników
100 g = 5,26 zł

SUPERCENA

9,99
11%

AŻ

TRUFLI

Najwyższa jakość, wyjątkowe 
aromaty i niepowtarzalne smaki 

– to wszystko łączą  
w sobie produkty Deluxe. 

Sięgnij po unikalne kompozycje 
i rozsmakuj się w bogatej 

ofercie produktów premium.

DELUXE
Krem balsamiczny
250 ml/1 opak.
figa, mango lub granat
100 ml = 2,80 zł

SUPERCENA

6,99



Nutka
luksusu

na co dzień!

28 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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DELUXE
Włoska oliwa niefiltrowana 
750 ml/1 opak.
1 l = 37,32 zł

SUPERCENA

27,99

Od poniedziałku,  
20.02 

DELUXE
Oliwa extra virgin z Krety
750 ml/1 opak.
najwyższej klasy oliwa z pierwszego tłoczenia, 
tłoczona na zimno
1 l = 37,32 zł

SUPERCENA

27,99

proces produkcji 
pozwala na 

zachowanie wielu 
wartościowych

składników 
odżywczych 
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DELUXE
Olej styryjski 
z pestek dyni  
250 ml/1 opak.
nazwany zielonym złotem
Styrii (regionu w Austrii), 
pozyskiwany ze specjalnego 
gatunku dyni
100 ml = 9,20 zł

SUPERCENA

22,99

DELUXE
Oliwa 
z przyprawami*
250 ml/1 opak.
z pierwszego tłoczenia, 
z rozmarynem i ziarnami 
czerwonego pieprzu, z oregano 
lub z papryczką chili, ziarnami 
czerwonego pieprzu i liściem 
laurowym
100 ml = 6,00 zł

SUPERCENA

14,99



29Artykuły 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 poniedziałku,  
20.02 

DELUXE
Tuńczyk 
w oliwie, filety
300 g
(210 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 8,42 zł (wg masy netto po odsączeniu)

SUPERCENA

17,69

DELUXE
Serca karczochów
445 ml 
(250 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 5,60 zł (wg masy 
netto po odsączeniu) 

SUPERCENA

13,99
DELUXE
Filety z sardeli 
w oliwie
230 g
(126 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 18,25 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

22,99
DELUXE
Oliwa extra virgin z Krety
750 ml/1 opak.
najwyższej klasy oliwa z pierwszego tłoczenia, 
tłoczona na zimno
1 l = 37,32 zł

DELUXE
Papryczki pepperoni 
nadziewane serem
284 ml
(150 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,33 zł (wg masy netto po 
odsączeniu)

SUPERCENA

16,99



DELUXE
Makaron
500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 15,98 zł

SUPERCENA

7,99

DELUXE
Papryczki chili
w oliwie
170 g/1 opak.
pikantne i aromatyczne zmielone 
strączki papryczki chili w oliwie 
z pierwszego tłoczenia
100 g = 4,70 zł

SUPERCENA

7,99

DELUXE
Makaron wstążki
500 g/1 opak.
jajeczny, z chili lub z czosnkiem 
niedźwiedzim 
1 kg = 17,98 zł

SUPERCENA

8,99
DELUXE
Makaron fusilloni
500 g/1 opak.
1 kg = 15,98 zł

SUPERCENA

7,99

Wyjątkowe
smaki

w supercenach!

DELUXE
Sos figowy
150 g/1 opak.
idealny dodatek 
do mięs lub deski serów 
100 g = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99

30 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 poniedziałku,  
20.02 



DELUXE
Sól himalajska 
w młynku
420 g/1 opak.
1 kg = 47,60 zł

SUPERCENA

19,99

DELUXE
Ajvar
530 g/1 opak.
może zastąpić ketchup,  
do kanapek, do mięs, na ciepło 
lub jako dip do surowych warzyw
1 kg = 33,94 zł

SUPERCENA

17,99

DELUXE
Ocet balsamiczny z Modeny
250 ml/1 opak. 
oryginalny, tradycyjnie produkowany 
z moszczu winogronowego
100 ml = 6,00 zł

SUPERCENA

14,99

31Artykuły 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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DELUXE
Pesto premium
190 g/1 opak.
z ricottą i orzechami,
z oliwkami lub z migdałami 
100 g = 4,21 zł

SUPERCENA

7,99

DELUXE
Sos pomidorowy
350 g/1 opak.
z rukolą i serem parmigiano reggiano, z pomidorkami 
koktajlowymi i serem lub z winem barolo
1 kg = 19,97 zł

SUPERCENA

6,99

Od poniedziałku,  
20.02 

WEJDŹ NA 

PO PRZEPIS 
JAK ZROBIĆ
WINEGRET?

DELUXE
Kapary w occie winnym
180 g
(110 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 5,90 zł (wg masy netto po odsączeniu)

SUPERCENA

6,49

530 G
AŻ

 ZOBACZ FILM

https://kuchnialidla.pl/jak-zrobic-winegret


Odkryj
wyjątkowe

smaki!

DELUXE
Czekoladowe trufle
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,75 zł

SUPERCENA

13,49
DELUXE
Praliny ganache
130 g/1 opak.
z pełnomlecznej czekolady z nadzieniem 
truflowym z dodatkami
100 g = 9,99 zł

SUPERCENA

12,99

DELUXE
Herbata zielona z dodatkami
80-100 g/1 opak.
zielona z jaśminem, zielona z cytryną
lub mieszanka zielonej i czarnej 
z ananasem i cytryną
100 g = 24,99-19,99 zł

SUPERCENA

19,99
SNACK DAY
Chipsy
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99 zł

SUPERCENA

4,99
DELUXE
Chlebek z suszonymi owocami
200 g/1 opak.
figowy z migdałami lub daktylowy z orzechami 
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99

DELUXE
Miód manuka
250 g/1 opak.
100 g = 16,00 zł

SUPERCENA

39,99

miód kwiatowy 
o ziołowym smaku

z nutą karmelu,
z nektaru kwiatów 

krzewu manuka

naturalny
superfood

miód 
z Nowej Zelandii

doskonały 
do przygotowania 
domowego napoju 

izotonicznego

idealny 
do słodzenia

zdrowa przekąska lub dodatek 
do ulubionej owsianki

Od poniedziałku,  
20.02 

32 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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BELLAROM
Caffè Crema Selection 
of the Year, kawa ziarnista, 
100% arabika
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

49,99
DELUXE
Owoce w czekoladzie
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,75 zł

SUPERCENA

13,49

DELUXE
Ethiopia, 
Costa Rica 
lub Colombia,
kawa ziarnista
500 g/1 opak.
1 kg = 59,98 zł

SUPERCENA

29,99

DELUXE
Plastry pomarańczy 
w czekoladzie deserowej
150 g/1 opak.
100 g = 9,33 zł

SUPERCENA

13,99

DELUXE
Włoskie ciasteczka
cantuccini
200 g/1 opak.
z pistacjami lub z orzechami laskowymi
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99

Kawa z wyczuwalną słodyczą 
karmelu i mlecznej czekolady, 
a także z rześkością cytrusów 
w finiszu. 

Kawa z wyczuwalną słodyczą migdałów, 
kakao, a nawet czekoladowych ciastek. 
Dominuje w niej nuta mlecznej czekolady 
z lekką kwaskowością jeżyn i brzoskwiń. 

Kawa o szerokim wachlarzu 
wyczuwalnych nut: od cynamonu, 
dojrzałego jabłka i gorzkiej czekolady, 
aż po przyjemnie kwaskową wiśnię.

DELUXE
Chlebek z suszonymi owocami
200 g/1 opak.
figowy z migdałami lub daktylowy z orzechami 
100 g = 5,00 zł

Od poniedziałku,  
20.02 
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RZEŹNIK
Polska wołowina – mięso 
na pieczeń z krów rasy 
Limousine
1 kg

SUPERCENA

49,90

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
hamburgery z mięsa krów 
rasy Limousine
220 g/1 opak.
100 g = 4,09 zł

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
gulasz z mięsa krów rasy 
Limousine
400 g/1 opak.
1 kg = 62,48 zł

SUPERCENA

24,99

SOKOŁÓW
Wołowina –
tatar ekstra*
150 g/1 opak.
100 g = 5,99 zł

SUPERCENA

8,99

DELUXE
Gulasz cielęcy
250 g/1 opak.
100 g = 5,60 zł

SUPERCENA

13,99
DELUXE
Burgery cielęce
250 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

Mięso

W SUPERCENACH
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Od poniedziałku,  
 20.02 



RZEŹNIK
Polska wołowina – 
hamburgery z mięsa krów 
rasy Limousine
220 g/1 opak.
100 g = 4,09 zł

SUPERCENA

8,99

Cena regularna (bez obniżek): 
17,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone z łopatki 
wieprzowej i wołowiny, 
porcja rodzinna
700 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 19,99 zł

22% TANIEJ**

13,99
17,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
17,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone z łopatki 
wieprzowej i wołowiny, 
porcja rodzinna
700 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 19,99 zł

22% TANIEJ**

13,99
17,99*

RZEŹNIK
Kaczka – 
tuszka
1 kg
Limit: 6 kg na paragon. Każdy kolejny 
kilogram będzie sprzedawany w cenie 
17,99 zł/1 kg.

SUPERCENA

12,99

DELUXE
Perliczka – 
tuszka
1 kg

SUPERCENA

29,99
DELUXE
Perliczka – 
tuszka
1 kg

SUPERCENA

29,99

Cena regularna (bez obniżek): 
14,94 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Karkówka w plastrach
560 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 21,23 zł

20% TANIEJ**

11,89
14,94*

35Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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 do środy, 22.02



RZEŹNIK
Polski kurczak – 
polędwiczki, XXL
1 kg

SUPERCENA

19,99

RZEŹNIK
Polski kurczak – 
polędwiczki, XXL
1 kg

SUPERCENA

19,99

Cena regularna (bez obniżek): 
9,95 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso mielone
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,95 zł/1 opak. (1 kg = 19,90 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
7,39 zł/1 opak. (1 kg = 14,78 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,39**
9,95*

Cena regularna (bez obniżek): 
9,95 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso mielone
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,95 zł/1 opak. (1 kg = 19,90 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
7,39 zł/1 opak. (1 kg = 14,78 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,39**
9,95*

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

RZEŹNIK
Polski kurczak Biesiadny, 
z chowu bez antybiotyków – 
filet z piersi
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

20% TANIEJ**

23,99
29,99*

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

RZEŹNIK
Polski indyk –
paski z fileta
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
13,99 zł/1 opak. (1 kg = 34,98 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 27,48 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,99**
13,99*

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

RZEŹNIK
Polski indyk –
paski z fileta
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
13,99 zł/1 opak. (1 kg = 34,98 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 27,48 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,99**
13,99*

ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI
Noga z indyka
1 kg

SUPERCENA

12,99
ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI
Noga z indyka
1 kg

SUPERCENA

12,99

Cena regularna (bez obniżek): 
18,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków –
uda lub podudzia
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

21% TANIEJ**

14,99
18,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
18,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków –
uda lub podudzia
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

21% TANIEJ**

14,99
18,99*

* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

rośnie około
30% wolniej*

36 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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RZEŹNIK
Polski kurczak – 
polędwiczki, XXL
1 kg

SUPERCENA

19,99

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

RZEŹNIK
Polski indyk –
paski z fileta
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
13,99 zł/1 opak. (1 kg = 34,98 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 27,48 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,99**
13,99*

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

NAUTICA
Łosoś atlantycki wędzony 
na zimno, w plastrach
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
13,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,99 zł/1 opak. 

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,99**
13,99*

RIO MARE
Pasta z tuńczyka
115 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,95 zł

SUPERCENA

7,99

Łosoś pacyficzny, 
tusza, z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90 zł

SUPERCENA

2,99
Łosoś pacyficzny, 
tusza, z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90 zł

SUPERCENA

2,99

Makrela, tusza
100 g
1 kg = 25,90 zł

SUPERCENA

2,59

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
7,49 zł/100 g

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś 
atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
7,49 zł/100 g

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś 
atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
7,49 zł/100 g

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś 
atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
7,49 zł/100 g

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś 
atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*
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Cena regularna (bez obniżek): 
3,99 zł/1 opak.

PILOS
Fromello,
serek puszysty
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 2,66 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 3 opak.:
3,35 zł/1 opak. (100 g = 2,23 zł)

48% TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

3,35**
3,99*

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

PILOS
Fromello,
serek puszysty
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 2,66 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 3 opak.:
3,35 zł/1 opak. (100 g = 2,23 zł)

48% TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

3,35**
3,99*

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

PILOS
Twaróg półtłusty, 
krążek
275 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 14,51 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 3 opak.:
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 10,87 zł)

75% TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

2,99**
3,99*

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

PILOS
Twaróg półtłusty, 
krążek
275 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 14,51 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 3 opak.:
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 10,87 zł)

75% TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

2,99**
3,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
1,76 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt naturalny 
kremowy
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
1,76 zł/1 opak. (1 kg = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
1,39 zł/1 opak. (1 kg = 3,48 zł)

63% TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

1,39**
1,76*

Cena regularna (bez obniżek): 
5,29 zł/1 opak.

PILOS
Mleczne kanapki, 
4-pak
4 x 28 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
100 g = 3,62 zł

23% TANIEJ**

4,05
5,29*

Cena regularna (bez obniżek): 
5,29 zł/1 opak.

PILOS
Mleczne kanapki, 
4-pak
4 x 28 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
100 g = 3,62 zł

23% TANIEJ**

4,05
5,29*

MLEKPOL
Rolada topiona 
wędzona z szynką
100 g
1 kg = 24,90 zł

SUPERCENA

2,49
MLEKPOL
Rolada topiona 
wędzona z szynką
100 g
1 kg = 24,90 zł

SUPERCENA

2,49

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Nabiał do

TANIEJ 75%
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Sery do 40% TANIEJ

SR 08/23

Cena regularna (bez obniżek): 
5,59 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Hummus z dodatkami
200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,59 zł/1 opak. (100 g = 2,80 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,45 zł/1 opak. (100 g = 2,23 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,45**
5,59*

Cena regularna (bez obniżek): 
5,59 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Hummus z dodatkami
200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,59 zł/1 opak. (100 g = 2,80 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,45 zł/1 opak. (100 g = 2,23 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,45**
5,59*

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

CHEF SELECT
Hummus z dodatkami
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 2,72 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (100 g = 2,18 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,99*

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

CHEF SELECT
Hummus z dodatkami
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 2,72 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (100 g = 2,18 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,99*

R 08/23

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

PILOS
Twaróg półtłusty, 
krążek
275 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 14,51 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 3 opak.:
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 10,87 zł)

75% TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

2,99**
3,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
4,59 zł/1 opak.

PILOS
Ser Carski w opakowaniu 
typu koperta, plastry
130 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
4,59 zł/1 opak. (100 g = 3,53 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
3,44 zł/1 opak. (100 g = 2,65 zł)
Lmit: 8 opak. na paragon. Każde kolejne 
opakowanie będzie sprzedawane w cenie 
4,59 zł/1 opak.

3 + 1 GRATIS**

3,44**
4,59*

Cena regularna (bez obniżek): 
1,76 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt naturalny 
kremowy
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
1,76 zł/1 opak. (1 kg = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
1,39 zł/1 opak. (1 kg = 3,48 zł)

63% TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

1,39**
1,76*

Cena regularna (bez obniżek): 
5,29 zł/1 opak.

PILOS
Mleczne kanapki, 
4-pak
4 x 28 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
100 g = 3,62 zł

23% TANIEJ**

4,05
5,29*

Cena regularna (bez obniżek): 
3,79 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Bagietka do odpieku
z masłem czosnkowym 
lub ziołowym
175 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,79 zł/1 opak. (100 g = 2,17 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,99 zł/1 opak. (100 g = 1,71 zł)

63% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,99**
3,79*

Cena regularna (bez obniżek): 
3,79 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Bagietka do odpieku
z masłem czosnkowym 
lub ziołowym
175 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,79 zł/1 opak. (100 g = 2,17 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,99 zł/1 opak. (100 g = 1,71 zł)

63% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,99**
3,79*

Cena regularna (bez obniżek): 
5,29 zł/1 opak.

RYNECZEK LIDLA/KRASZKIEWICZ
Ogórki kiszone
700 g
(400 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena dotychczasowa
5,29 zł/1 opak. (1 kg = 13,23 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,19 zł/1 opak. (1 kg = 10,48 zł
wg masy netto po odsączeniu)

40% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

4,19**
5,29*

Cena regularna (bez obniżek): 
5,29 zł/1 opak.

RYNECZEK LIDLA/KRASZKIEWICZ
Ogórki kiszone
700 g
(400 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena dotychczasowa
5,29 zł/1 opak. (1 kg = 13,23 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,19 zł/1 opak. (1 kg = 10,48 zł
wg masy netto po odsączeniu)

40% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

4,19**
5,29*

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

PILOS
Ser topiony w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 26,63 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (1 kg = 21,30 zł)

40% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

6,39**
7,99*

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

PILOS
Ser topiony w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 26,63 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (1 kg = 21,30 zł)

40% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

6,39**
7,99*

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

CHEF SELECT
Sałatka warzywna
z jajkiem lub 
ziemniaczana
z sosem jogurtowym
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

20% TANIEJ**

9,49
11,99*

OPAKOWANIE TYPU KOPERTA – 
GWARANCJA SMAKU I AROMATU

Z ORZECHOWĄ NUTĄ
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Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
3,19 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna 
Crusti Choc lub czekolada 
ze słonymi precelkami
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,49 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,49 zł/1 opak. 

84% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,49**
3,49*

E. WEDEL
Ptasie Mleczko***
340 g/1 opak.
waniliowe w mocno gorzkiej czekoladzie, 
strawberry shake lub cytrynowe
1 kg = 41,15 zł

SUPERCENA

13,99

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

SONDEY
Rondissimo, 
rurki wafl owe
oblane czekoladą
125 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 3,19 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 2,55 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

SONDEY
Rondissimo, 
rurki wafl owe
oblane czekoladą
125 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 3,19 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 2,55 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

GO ON 
Baton proteinowy 50%
40 g/1 opak.
100 g = 14,98 zł

SUPERCENA

5,99
Do soboty, 25.02
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
4,47 zł/1 opak.

Kinder 
Niespodzianka
20 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

75% TANIEJ**
TRZECI PRODUKT

3,35**

4,47*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ 

BIAŁKA 50%
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 DO 84% TANIEJ!
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Do soboty, 25.02
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
4,47 zł/1 opak.

Kinder 
Niespodzianka
20 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

75% TANIEJ**
TRZECI PRODUKT

3,35**

4,47*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
23,99 zł/1 opak.

NESCAFÉ
Crema, kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
28,99 zł/1 opak. (100 g = 14,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
23,49 zł/1 opak. (100 g = 11,75 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

23,49**
28,99*

BELLAROM
Royal, kawa rozpuszczalna, 
XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 83,30 zł

SUPERCENA

24,99

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

BON GELATI
Lody mini na patyku
12 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 szt. = 0,94 zł

20% TANIEJ**

11,19
13,99*

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

BON GELATI
Lody na patyku z białą 
czekoladą
6 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 szt. = 1,75 zł

30% TANIEJ**

10,49
14,99*

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

BON GELATI
Lody z migdałami
6 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 szt. = 2,00 zł

20% TANIEJ**

11,99
14,99*

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

BELLAROM
HopaCao, 
napój kakaowy
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 13,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,85 zł/1 opak. (1 kg = 11,70 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,85**
6,99*

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

MINUTKA
Herbata czarna
100 torebek/1 opak.
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (1 torebka = 0,05 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,24 zł/1 opak. (1 torebka = 0,04 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,24**
4,99*

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

MINUTKA
Herbata czarna
100 torebek/1 opak.
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (1 torebka = 0,05 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,24 zł/1 opak. (1 torebka = 0,04 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,24**
4,99*

L I D L A

CENA 
ZA SZT.

1,75
ZŁ

CENA 
ZA SZT.

2,-
ZŁ

CENA 
ZA SZT.

0,94
ZŁ
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DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

60%
TANIEJ**

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

FREEWAY
Tonic, napój gazowany
2 l/1 but.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,39**
4,89*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

60%
TANIEJ**

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

FREEWAY
Tonic, napój gazowany
2 l/1 but.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,39**
4,89*

NA
STAŁE

W

2 L
AŻ

BĄBELKOWY SZAŁ
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Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,79 zł/1 but.

Coca-Cola Zero***
1 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
5,49 zł/1 but. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 4-paku:
3,99 zł/1 but.

27% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,99**
5,49*

OLEOFARM
Sok 100% tłoczony, NFC
 490 ml/1 but.
imbir z cytryną lub z kurkumą i cytryną
1 l = 46,92 zł

SUPERCENA

22,99

KONG STRONG
Napój energetyczny, 
SUGARFREE
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,76 zł

na stałe w Lidl

1,89
TYMBARK
Napój owocowy***
2 l/1 but.
różne rodzaje
1 l = 1,75 zł

SUPERCENA

3,49

HORTEX LEON
Sok 100% 
z licencją , 6-pak
6 x 200 ml/1 opak.
1 l = 7,45 zł

6-pak

8,94
HORTEX LEON
Sok 100% 
z licencją , 6-pak
6 x 200 ml/1 opak.
1 l = 7,45 zł

6-pak

8,94

TIGER
 Napój energetyczny
250 ml/1 pusz.
classic lub mojito
100 ml = 0,92 zł

SUPERCENA

2,29

Do soboty, 25.02
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,09 zł/1 but.

CISOWIANKA PERLAGE
Woda mineralna musująca
700 ml/1 but.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

1,55**
2,09*

ZA 1 L

TYLKO

ZŁ3,99

ZERO
CUKRU

TYLKO W
4-PAKU

ZA SZT.

TYLKO

ZŁ1,49

ORZEŹWIENIE 
DO TANIEJ50% 
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Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,69 zł/1 pusz.

Tyskie Gronie
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:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,99**
4,29*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,39 zł/1 pusz.

Lech Premium
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 pusz. przy zakupie 8-paku:
3,39 zł/1 pusz. (1 l = 6,78 zł)

24% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

3,39**
4,49*

Perła Chmielowa
 500 ml/1 but.
1 l = 6,78 zł

SUPERCENA

3,39

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

Warka Classic 
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)

29% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,69**
3,79*

8 x 8 x

8 x
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ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

KUPOWANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku*

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

Tyskie Gronie
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:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,99**
4,29*

Perła Chmielowa
 500 ml/1 but.
1 l = 6,78 zł

SUPERCENA

3,39

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 11,94 zł/1 opak.

ALESTO SELECTION
Królewska mieszanka 
orzechów
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
11,94 zł/1 opak. (100 g = 5,97 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak. (100 g = 5,00 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
11,94*

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

ALESTO SELECTION
Orzechy pekan
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
17,99 zł/1 opak. (100 g = 9,00 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
13,49 zł/1 opak. (100 g = 6,75 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

13,49**
17,99*

ALESTO
Ananas suszony
125 g/1 opak.
100 g = 8,79 zł

na stałe w Lidl

10,99

ALESTO
Mango suszone
125 g/1 opak.
100 g = 9,59 zł

na stałe w Lidl

11,99

LAY’S
Chipsy Oven 
Baked
200 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 3,90 zł

SUPERCENA

7,79

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

BEZ DODATKU
CUKRÓW

DO 50% TANIEJ
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0,47 zł
 za sztukę

108 szt.
0,55 zł

 za sztukę

92 szt.

0,66 zł
 za sztukę

76 szt.

0,68 zł
 za sztukę

44 szt. 0,83 zł
 za sztukę

36 szt.

0,75 zł
 za sztukę

40 szt.

0,65 zł
 za sztukę

78 szt.

LUPILU PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 4 maxi, 
5 junior lub 6 XL , jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,47/0,55/0,65/0,66 zł

SUPERCENA 

49,99

LUPILU PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior 
lub 6 XL, jumbo bag
44 szt., 40 szt., 36 szt./1 opak.
1 szt. = 0,68/0,75/0,83 zł

SUPERCENA

29,69

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 6,69 zł/1 opak.

LUPILU
Mleczko pielęgnacyjne 
dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa:
8,99 zł/1 opak. (1 l = 17,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,69 zł/1 opak. (1 l = 13,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,69**
8,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,19 zł/1 opak.

LUPILU
Żel do mycia ciała 
i włosów, płyn do kąpieli 
lub szampon dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (1 l = 13,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,19 zł/1 opak. (1 l = 10,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,19**
6,99* MIKSUJ

DOWOLNIE

w SUPERCENACH
PIELUSZKI I PANTSY  

LUPILU PREMIUM, JUMBO BAG,
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LUPILU PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 4 maxi, 
5 junior lub 6 XL , jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,47/0,55/0,65/0,66 zł

SUPERCENA 

49,99

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 6,69 zł/1 opak.

LUPILU
Mleczko pielęgnacyjne 
dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa:
8,99 zł/1 opak. (1 l = 17,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,69 zł/1 opak. (1 l = 13,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,69**
8,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 46,94 zł/1 opak.

NESTLÉ
NAN Optipro 2 mleko następne po 6 . mies. 
lub NAN Optipro 3 po 1. roku lub NAN 
OptiPro 4, 5 po 2. roku
650 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
53,99 zł/1 opak. (1 kg = 83,06 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
40,49 zł/1 opak. (1 kg = 62,29 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

40,49**
53,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 46,94 zł/1 opak.

NESTLÉ
NAN Optipro 2 mleko następne po 6 . mies. 
lub NAN Optipro 3 po 1. roku lub NAN 
OptiPro 4, 5 po 2. roku
650 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
53,99 zł/1 opak. (1 kg = 83,06 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
40,49 zł/1 opak. (1 kg = 62,29 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

40,49**
53,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,68 zł/1 opak.

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa 
bezmleczna
170 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 4,11 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,59 zł/1 opak. (100 g = 3,29 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,59**
6,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,68 zł/1 opak.

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa 
bezmleczna
170 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 4,11 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,59 zł/1 opak. (100 g = 3,29 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,59**
6,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,29 zł/1 opak.

BOBOVITA
Mus owocowy
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak. (100 g = 4,11 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
2,63 zł/1 opak. (100 g = 3,29 zł)

4 + 1 GRATIS**

2,63**
3,29*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,29 zł/1 opak.

BOBOVITA
Mus owocowy
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak. (100 g = 4,11 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
2,63 zł/1 opak. (100 g = 3,29 zł)

4 + 1 GRATIS**

2,63**
3,29*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,59 zł/1 opak.

BOBOVITA
Danie dla niemowląt 
po 6.  lub po 8. mies. życia
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,59 zł/1 opak. (100 g = 2,42 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,65 zł/1 opak. (100 g = 1,92 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,65**
4,59*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,59 zł/1 opak.

BOBOVITA
Danie dla niemowląt 
po 6.  lub po 8. mies. życia
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,59 zł/1 opak. (100 g = 2,42 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,65 zł/1 opak. (100 g = 1,92 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,65**
4,59*

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

BOBOVITA
Deser owocowy dla 
niemowląt po 4.  lub 
po 5. mies. życia
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,69 zł/1 opak. (100 g = 2,15 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
2,15 zł/1 opak. (100 g = 1,72 zł)

80% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

2,15**
2,69*

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

BOBOVITA
Danie dla niemowląt 
po 4.  lub po
5. mies. życia
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,49 zł/1 opak. (100 g = 2,79 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,79 zł/1 opak. (100 g = 2,23 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,79**
3,49*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

27 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ
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Cena regularna (bez obniżek):
4,29 zł/1 opak.

Chleb tostowy maślany
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
4,29 zł/1 opak. (1 kg = 8,58 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,56 zł/1 opak. (1 kg = 7,12 zł)

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,56**
4,29*

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

FRESHONA
Korniszony
 370 ml
(190 g po odsączeniu)/1 opak.
klasyczne, z miodem lub z chil i
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,63 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,29 zł/1 opak. (100 g = 2,26 zł
wg masy netto po odsączeniu)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,29**
4,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,69 zł/1 opak.

OCTIM
BIO Ocet jabłkowy
300 ml/1 opak.
niefiltrowany
* cena dotychczasowa:
5,69 zł/1 opak. (1 l = 18,97 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (1 l = 15,97 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,69*

Do soboty, 25.02
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,59 zł/1 opak.

KANIA
Musztarda premium
180 g/1 opak.
francuska,  dijon lub miodowa
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,05**
2,59*

Do soboty, 25.02
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 7,79 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Szarlotka, jabłka prażone
 900 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

5,84
7,79*

Do soboty, 25.02
Cena regularna (bez obniżek): 
6,94 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Naleśniki
400 g/1 opak.
z jabłkami lub z serem i rodzynkami
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

5,20**
6,94*

BEZ 
GLUTENU

50% TANIEJ*

WSZYSTKIE KOSMETYKI
HAIRY LAND

drugi produkt
Uzupełnij spiżarnię do

TANIEJ50%
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Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

FRESHONA
Korniszony
 370 ml
(190 g po odsączeniu)/1 opak.
klasyczne, z miodem lub z chil i
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,63 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,29 zł/1 opak. (100 g = 2,26 zł
wg masy netto po odsączeniu)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,29**
4,99*

Do soboty, 25.02
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,59 zł/1 opak.

KANIA
Musztarda premium
180 g/1 opak.
francuska,  dijon lub miodowa
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,05**
2,59*

Do soboty, 25.02
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 7,79 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Szarlotka, jabłka prażone
 900 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

5,84
7,79*

PANTENE PRO-V 
Szampon 
lub odżywka 
do włosów, XXL
1 l/1 opak.

AŻ 1 litr

29,99
 PANTENE PRO-V
Spray bez spłukiwania  
Shine SOS
150 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 9,99 zł

SUPERCENA

14,99

PANTENE PRO-V
Keratynowa maska 
do włosów
300 ml/1 opak.
1 l = 69,97 zł

SUPERCENA

20,99

MIKSUJ
DOWOLNIE

50% TANIEJ*

WSZYSTKIE KOSMETYKI
HAIRY LAND

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

CIEN
Kremowe lub owocowe 
mydło w płynie, zapas
1 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,19 zł/1 opak.

60% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,19**
5,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 10,71 zł/1 opak.

AXE
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
15,99 zł/1 opak. (1 l = 39,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
11,98 zł/1 opak. (1 l = 29,95 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,98**
15,99*

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

FAMILOVE
Szampon do włosów, 
płyn do kąpieli 
lub mydło w płynie
750 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 l = 21,32 zł

20% TANIEJ**

15,99
19,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE
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WSZYSTKIE KOSMETYKI ZIAJA DRUGI PRODUKT

WSZYSTKIE PASTY DO ZĘBÓW 
     COLGATEMYDŁA W PŁYNIE, ZAPAS

50% TANIEJ*

2 + 1 GRATIS*60% TANIEJ
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Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,99 zł/1 opak.

CIEN
Kremowe lub owocowe 
mydło w płynie, zapas
1 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,19 zł/1 opak.

60% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,19**
5,99*

 NATURELLA
Podpaski Ultra, XXL
28 szt., 32 szt., 40 szt./1 opak.
normal, maxi lub night
1 szt. = 0,58/0,50/0,40 zł

SUPERCENA

15,99  FLORALYS
Papier toaletowy 
z balsamem,
3-warstwowy, XXL
16  rolek/1 opak.
1  rolka = 1,50 zł

AŻ 16 rolek

23,99

 FLORALYS
Papier toaletowy 
z balsamem,
3-warstwowy, XXL
16  rolek/1 opak.
1  rolka = 1,50 zł

AŻ 16 rolek

23,99

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 54,99 zł/1 opak.

OMO
Płyn do prania
kolorów, XXXL
5 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 l = 8,80 zł

20% TANIEJ**

43,99
54,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

46%

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 9,79 zł/1 opak.

DOUSSY
Koncentrat do płukania
1,8 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny  dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,49**
9,79*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

46%

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 9,79 zł/1 opak.

DOUSSY
Koncentrat do płukania
1,8 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny  dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,49**
9,79*

MIKSUJ
DOWOLNIE

* Rabat 33% nalicza się na każde z 3 opakowań. Limit: 3 opakowania na paragon. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.
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WSZYSTKIE KOSMETYKI ZIAJA DRUGI PRODUKT

WSZYSTKIE PASTY DO ZĘBÓW 
     COLGATE

2 + 1 GRATIS*

EKSTRAMIĘKKI
I DELIKATNY

DŁUGIE
ROLKI

Z BALSAMEM 
O LAWENDOWYM 

ZAPACHU
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 SIDOLUX 
Płyn uniwersalny***
1 l/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,99
 SIDOLUX
Płyn do  mycia 
paneli i drewna 
lub spray 
do czyszczenia***
400-750 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 22,48-11,99 zł

SUPERCENA

8,99
 SIDOLUX
Płyn do  mycia 
paneli i drewna 
lub spray 
do czyszczenia***
400-750 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 22,48-11,99 zł

SUPERCENA

8,99

 SIDOLUX
Płyn do szyb***
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 11,98 zł

SUPERCENA

5,99

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

W5
Mleczko 
do czyszczenia
750 ml/1 opak.
lemon lub fresh
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak. (1 l = 7,99 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 
2 opak.: 4,79 zł/1 opak. 
(1 l = 6,39 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 8,99 zł/1 opak.

W5
Żel do WC 
z aplikatorem
75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny,
cena za 1 przy zakupie 2 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,29**
8,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 8,99 zł/1 opak.

W5
Żel do WC 
z aplikatorem
75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny,
cena za 1 przy zakupie 2 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,29**
8,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 8,99 zł/1 opak.

W5
Żel do WC 
z aplikatorem
75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny,
cena za 1 przy zakupie 2 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,29**
8,99*

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

W5
Płyn do mycia podłóg
1 l/1 opak.
różne rodzaje 
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
5,59 zł/1 opak.

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,59**
6,99*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI
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KWITNĄCE OKAZJE

W SUPERCENACH

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)

Róże
1 bukiet
różne kolory
wys. ok. 35 cm
dostawa codziennie

13 szt.

11,99
Polskie tulipany
1 bukiet 
różne kolory
wys. ok. 35 cm
dostawa codziennie

7 szt.

12,99

 

Rośliny 
filtrujące 
powietrze
1 szt
Hedera, Scindapsus, Difenbachia, 
Skrzydłokwiat12 cm

wys. ok. 23 cm

15,99

wys. ok. 19 cm

34,99
Sedum 
w ozdobnej 
doniczce
1 szt.
rózne wzory

12 cm

20 cm
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wys. ok. 30 cm

44,99
Paproć XXL, miks
1 szt.
różne rodzaje



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

Byliny zimujące 
w gruncie
1 opak.

różne rodzaje

6,99

Cebulki kwiatowe, 
premium 
1 opak.

różne rodzaje

10,99
Cebulki kwiatowe 
Standard
1 opak.

różne rodzaje

6,99
Cebulki kwiatowe 
1 opak.

różne rodzaje

11,99

Cebula dymka 
do sadzenia 
1 opak.
różne rodzaje

300 g

4,99

Bomba kwietna
1 opak.

5 sztuk

16,99
Nasiona łąki 
kwietne
1 opak.
różne rodzaje

na 25 m2

24,99

Miks cebul 
kwiatowych
1 opak.

różne rodzaje

6,99

SZEROKI WYBÓR
 nasion, kwiatów, 

warzyw i ziół
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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!

Nasiona 
ziół, warzyw
lub kwiatów,
grupa cenowa 3
1 opak.

Nasiona 
ziół lub warzyw,
grupa cenowa 1
1 opak.

Nasiona 
warzyw,
grupa cenowa 4
1 opak.

różne rodzaje

0,89

różne rodzaje

2,19

różne rodzaje

2,49

Nasiona warzyw
na taśmie
1 opak.

różne rodzaje

3,69

Nasiona 
ziół, warzyw
lub kwiatów,
grupa cenowa 2
1 opak.

różne rodzaje

1,19

Nadaje się
do domu

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowaniePodlewać

rzadko
Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

Półcień
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RZEŹNIK
Kaczka – 
tuszka
1 kg
Limit: 6 kg na paragon. Każdy kolejny kilogram, 
będzie sprzedawany w cenie 17,99 zł.

SUPERCENA

12,99

RZEŹNIK
Kaczka – 
tuszka
1 kg
Limit: 6 kg na paragon. Każdy kolejny kilogram, 
będzie sprzedawany w cenie 17,99 zł.

SUPERCENA

12,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
20 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
7,49 zł/100 g

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): : 
74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.
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74,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś 
atlantycki , 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

54,90
74,90*
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56 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 08/23

Od poniedziałku, 20.02 
 do środy, 22.02




