
GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

Cena regularna (bez obniżek):
12,64 zł/1 opak.

PILOS
Gouda w plastrach 
380 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,64 zł/1 opak. (1 kg = 33,26 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 23,66 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
12,64*

Cena regularna (bez obniżek):
12,64 zł/1 opak.

PILOS
Gouda w plastrach 
380 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,64 zł/1 opak. (1 kg = 33,26 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 23,66 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
12,64*

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

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

61% TANIEJ**

0,69
1,79*

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

Pomarańcze deserowe
2 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 kg = 4,00 zł

38% TANIEJ**

7,99
12,99*

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

Pomarańcze deserowe
2 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 kg = 4,00 zł

38% TANIEJ**

7,99
12,99*

Do soboty, 11.03
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,99 zł/1 opak.

SOL&MAR
Oliwki w puszce
350-410 g
(150-170 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 3,33-2,94 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,32 zł/1 opak. (100 g = 2,21-1,95 zł 
wg masy netto po odsączeniu)

2 + 1 GRATIS**

3,32**
4,99*

Do soboty, 11.03
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,99 zł/1 opak.

SOL&MAR
Oliwki w puszce
350-410 g
(150-170 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 3,33-2,94 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,32 zł/1 opak. (100 g = 2,21-1,95 zł 
wg masy netto po odsączeniu)

2 + 1 GRATIS**

3,32**
4,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 47,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Barista Crema
lub Espresso,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
47,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena 
za 1 opak. przy zakupie 
2 opak.:
35,99 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

35,99**
47,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 47,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Barista Crema
lub Espresso,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
47,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena 
za 1 opak. przy zakupie 
2 opak.:
35,99 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

35,99**
47,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 47,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Barista Crema
lub Espresso,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
47,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena 
za 1 opak. przy zakupie 
2 opak.:
35,99 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

35,99**
47,99*
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MIKSUJ
DOWOLNIE

GRATISOWA

PRZY ZAKUPACH Z LIDL PLUSŚRODA

TYDZIEŃ
W STYLU

IBERYJSKIM

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 27.02 do ŚRODY, 1.03  
lub do wyczerpania zapasów

PONAD

50
PRODUKTÓW

5744



Cena regularna (bez obniżek):
12,64 zł/1 opak.

PILOS
Gouda w plastrach 
380 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,64 zł/1 opak. (1 kg = 33,26 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 23,66 zł)

00% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
12,64*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 47,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Barista Crema
lub Espresso,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
47,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
35,99 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

35,99**
47,99*

24 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

50% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

56% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

GOUDA W PLASTRACH

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 09/23

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
 DO ŚRODY, 1.03



GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*GRATISOWA

PRZY ZAKUPACH Z LIDL PLUSŚRODA

1 1+ G
R

A
TI

S

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 09/23

 TYLKO W ŚRODĘ,
1.03



Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 56,99 zł/1 opak.

VIZIR
Proszek, żel lub kapsułki 
do prania kolorów
3,315 kg, 2,75 l, 30 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 12,03 zł, 1 l = 14,51 zł, 1 szt. = 1,33 zł

30% TANIEJ**

39,89
56,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,29 zł/1 pusz.

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)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,79**
4,29*

17,10 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

51 50 30

34% TANIEJ
PRZY ZAKUPIE 8-PAKU

30% TANIEJ
PROSZEK, ŻEL LUB KAPSUŁKI DO PRANIA VIZIR
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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.

R 09/23

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
 DO ŚRODY, 1.03

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM



7,99
12,99*

TANIEJ**38%

Pomarańcze deserowe
2 kg/ 1 opak.
*cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 4,00 zł

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

  DO 38% TANIEJ!
ORANŻERIA W LIDLU

Pomarańcze czerwone
sycylijskie 
1,5 kg/1 opak.
1 kg =  8,00 zł

na stałe w Lidl

11,99

5

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
DO ŚRODY, 1.03 

R 09/23Artykuły 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.



Winogrono bezpestkowe 
mix
500 g/1 opak.
1 kg =  25,98 zł

Winogrono czerwone 
bezpestkowe, luzem
1 kg

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

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

na stałe w Lidl

12,99

na stałe w Lidl

19,99

DO  32% TANIEJ!
W SŁODKIM GRONIE POCZĄTEK WIOSNY

16,99
24,99*

TANIEJ**32%

6

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
DO ŚRODY, 1.03 

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 09/23



Koperek
1 pęczek

Marchew, pęczek
1 pęczek

na stałe w Lidl

1,99

na stałe w Lidl

5,99

NA RYNECZKU LIDLADO  32% TANIEJ!
W SŁODKIM GRONIE POCZĄTEK WIOSNY

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

Kapusta biała młoda
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

5,99
7,99*

TANIEJ**25%

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

Ziemniaki  jadalne, 
wczesne
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

4,79
5,99*

TANIEJ**20%

7

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
DO ŚRODY, 1.03 

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 I OWOCE

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

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

0,69
1,79*

TANIEJ**61%

Polska kapusta pekińska, 
luzem
1 kg

na stałe w Lidl

4,99

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
DO ŚRODY, 1.03 

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 09/23



DO 61% TANIEJ
WARZYWA I OWOCE

1,89
2,99*

TANIEJ**36%

Polskie jabłka czerwone, 
luzem
1 kg
*cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

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

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

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

6,99
9,99*

TANIEJ**30%

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

Polska kolendra w 
doniczce
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

5,99
7,99*

TANIEJ**25%

Papryka żółta, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

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

Aktywuj w aplikacji

36%
TANIEJ**

Z kuponem

15,99**
24,99*

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
DO ŚRODY, 1.03 

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
PROGRAM
OSZCZĘDNOŚCIOWY

Odbieraj

za KAŻDE
zakupy!

RABATY

 Drap i łap rabaty za każde zakupy*!  
 Im więcej kupujesz, tym wyższe rabaty zyskujesz.   

 Im częstsze zakupy, tym więcej kuponów. 

Ściągnij aplikację:

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 09/23



IM WIĘCEJ KUPUJESZ, 
 TYM WIĘCEJ ZYSKUJESZ

Od 27.02 do 18.03.2023 r. 

ZAKUPY
DO 50 ZŁ*

ZDRAPKA SREBRNA ZDRAPKA ZŁOTA ZDRAPKA DIAMENTOWA

ZAKUPY
OD 50,01 ZŁ DO 100 ZŁ*

ZAKUPY
OD 100,01 ZŁ*

Skanuj LIDL PLUS apkę i przy KAŻDYCH zakupach* 
ŁAP ZDRAPKĘ z dodatkowymi RABATAMI!

Zobacz, co między innymi na Ciebie czeka.
KAŻDY ZDRAPUJE, ZDRAPUJ I TY!

solone lub papryka

50% taniej

Chipsy Masło osełka
50% taniej  3 + 3 GRATIS

Mleko UHT 1,5% 

Z Lidl PLUS oszczędzasz!
* 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.

Po zakupach znajdziesz swoją Zdrapkę Plus
na ekranie głównym pod kuponami

lub pod linkiem w powiadomieniu z podsumowaniem zakupów.

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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IBERYJSKIM

TYDZIEŃ
W STYLU

! produktów

PONAD50

10 R 09/23



MIKSUJ
DOWOLNIE

Do soboty, 11.03
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,99 zł/1 opak. 

3,32**
4,99*

2 + 1 GRATIS**
SOL&MAR
Oliwki w puszce
350-410 g 
(150-170 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
4,99 zł/1 opak. (100 g = 3,33-2,94 zł 
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
3,32 zł/1 opak. (100 g = 2,21-1,95 zł 
wg masy netto po odsączeniu)

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.

R 09/23

SOL&MAR
Hiszpańska oliwa w 100%
z pierwszego tłoczenia
750 ml/1 but.
najwyższej jakości oliwa 
1 l = 33,25 zł

SUPERCENA

24,94
Oliwa 
Trás-os-Montes 
z pierwszego 
tłoczenia
750 ml/1 but.
1 l = 26,65 zł

SUPERCENA

19,99

Kuchnia Półwyspu Iberyjskiego, czyli smaki z Hiszpanii i Portugalii, 
to długo dojrzewające wędliny, aromatyczne sery, oliwy i oliwki, ryby i owoce 

morza. Tapas, czyli pyszne przekąski jedzone wieczorami.

Poznaj kuchnię w stylu iberyjskim, poznaj z Lidlem, jak smakuje świat!

OD PONIEDZIAŁKU, 
27.02



TYDZIEŃ
W STYLU

IBERYJSKIM

SOL&MAR
Szynka jamón 
serrano gran reserva
70 g/1 opak.
dojrzewa 15 miesięcy
100 g = 11,41 zł

SUPERCENA

7,99

SOL&MAR
Chorizo ekstra
200 g/1 opak.
dojrzewająca, suszona kiełbasa 
wieprzowa, 100 g wyprodukowano  
ze 135 g mięsa, pikantna  
lub klasyczna
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

7,99

SOL&MAR
Zestaw wędlin 
ibérico
100 g/1 opak.
ze świń rasy iberyjskiej,
jamón de cebo ibérico, 
chorizo ibérico 
i salchichón ibérico

SUPERCENA

12,99
SOL&MAR
Fuet iberyjski
150 g/1 opak.
ze świń rasy iberyjskiej
100 g = 6,66 zł

NOWOŚĆ

9,99

 • GWARA
N

TO
W

AN

A TRADYCYJNA SPECJA
LNOŚĆ • 

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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 • GWARA
N

TO
W

AN

A TRADYCYJNA SPECJA
LNOŚĆ • 

SOL&MAR
Chorizo
100 g/1 opak.
dojrzewająca kiełbasa 
wieprzowa, 100 g produktu 
wyprodukowano
ze 124 g mięsa

SUPERCENA

7,99

SOL&MAR
Szynka wieprzowa 
jamón serrano
240 g/1 opak.
dojrzewa 11 miesięcy
100 g = 8,33 zł

SUPERCENA

19,99

SOL&MAR
Salchichón ekstra
2 x 100 g/1 opak.
100 g = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99
SOL&MAR
Chorizo ekstra
2 x 100 g/1 opak.
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99
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.
R 09/23

SOL&MAR
Fuet
170 g/1 opak.
hiszpańska kiełbasa wieprzowa 
suszona w stylu katalońskim, 
100 g wyprodukowano 
ze 160 g mięsa
100 g = 4,70 zł

SUPERCENA

7,99

WEJDŹ NA 

PO PRZEPIS NA 
KURCZAKA Z CHORIZO

I SEREM MANCHEGO

OD PONIEDZIAŁKU, 
27.02

 ZOBACZ FILM

https://kuchnialidla.pl/kurczak-z-chorizo-i-serem-manchego


TAK
SMAKUJE

ŚWIAT

SOL&MAR
Aioli, krem 
czosnkowy
200 g/1 opak.
100 g = 2,75 zł

SUPERCENA

5,49

SOL&MAR
Zestaw trzech 
dojrzewających serów*
1 zestaw/1 opak.
klasyczny, z papryką, z suszonymi 
pomidorami i bazylią

SUPERCENA

16,99

Do soboty, 4.03

SOL&MAR
Zestaw hiszpańskich 
serów
150 g/1 opak.
ser ibérico, ser kozi 
i ser manchego
100 g = 10,26 zł

SUPERCENA

15,39

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.

R 09/23

ZNAJDZIESZ
MNIE

W LODÓWCE

SOL&MAR
Portugalski ser 
z mleka krowiego,
owczego i koziego
180-190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,66-6,31 zł

SUPERCENA

11,99

klasyczny
z papryką z suszonymi 

pomidorami i bazylią

OD PONIEDZIAŁKU, 
27.02

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.



SOL&MAR
Aioli, krem 
czosnkowy
200 g/1 opak.
100 g = 2,75 zł

Do soboty, 4.03

Ciecierzyca 
gotowana
540 g
(400 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 12,48 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

4,99

Do soboty, 4.03
SOL&MAR
Grillowana papryka
piquillo, krojona
315 ml
(220 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 1,73 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

3,80
SOL&MAR
Czosnek 
w zalewie
285 g, 300 g
(180 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,99 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

8,99

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 09/23

OD PONIEDZIAŁKU, 
27.02

SOL&MAR
Sos piri-piri
195 ml/1 opak.
ostry sos z papryczek 
odmiany piri-piri
100 ml = 2,05 zł

SUPERCENA

3,99

SOL&MAR
Ravioli z chorizo
250 g/1 opak.
pierożki z nadzieniem z sera 
ricotta i mascarpone, kiełbasy 
chorizo i mięsa z kurczaka 
100 g = 3,20 zł

SUPERCENA

7,99



TYDZIEŃ
W STYLU

IBERYJSKIM

ZNAJDZIESZ
MNIE

W LODÓWCE

Do soboty, 4.03

Sok 100% z hiszpańskich 
klementynek, bezpośrednio 
tłoczony, NFC
750 ml/1 but.  
z miąższem
1 l = 7,32 zł

SUPERCENA

5,49

16 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 09/23

DO44%TANIEJ

KULINARNA PODRÓŻ
Z LIDLEM

34%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

CASA DE MEXICO
Papryczki ostre
325-340 g
(170-200 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
5,70 zł/1 opak. (100 g = 3,35-2,85 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,69 zł/1 opak. (100 g = 2,76-2,35 zł
wg masy netto po odsączeniu)

4,69**
5,70*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
5,70 zł/1 opak. 

44%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

FRESHONA
Fasola czerwona
425 ml
(255 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
2,79 zł/1 opak. (1 kg = 10,94 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
2,17 zł/1 opak. (1 kg = 8,51 zł
wg masy netto po odsączeniu)

2,17**
2,79*

32%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

FRESHONA
Kapary
105 g
(60 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
2,99 zł/1 opak. (100 g = 4,98 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowa, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
2,49 zł/1 opak. (100 g = 4,15 zł
wg masy netto po odsączeniu)

2,49**
2,99*

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02
DO ŚRODY, 1.03 



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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FRESHONA
Papryczki pepperoni
370 ml
(135-165 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,70-3,02 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

4,99

SUPERCENA

6,99
SOL&MAR
Zielone oliwki 
w oleju 
słonecznikowym
200 g
(105 g po odsączeniu)/1 opak.
z papryczkami jalapeño, 
z czosnkiem lub z ziołami
100 g = 6,66 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SOL&MAR
Bułeczki 
śródziemnomorskie
160 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,43 zł

SUPERCENA

5,49
SOL&MAR
Paluszki 
chlebowe 
ze słonecznikiem
2 x 83 g/1 opak.
100 g = 3,61 zł

SUPERCENA

5,99

SOL&MAR
Tuńczyk w oleju
900 g 
(648 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 46,28 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

AŻ 900 g

29,99

SUPERCENA

8,99
SOL&MAR
Hiszpański sos 
pomidorowy
570 g/1 opak.
z cebulą, smażony,
100 g produktu zostało 
wyprodukowane ze 111 g 
pomidorów
1 kg = 15,77 zł

SOL&MAR
Oliwki
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,66 zł

NOWOŚĆ

6,99

ZNAJDZIESZ
MNIE

W LODÓWCE

OD PONIEDZIAŁKU, 
27.02



TAK
SMAKUJE

ŚWIAT

SOL&MAR
Empanada
450 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 42,20 zł

SUPERCENA

18,99

SOL&MAR
Krewetki białe 
surowe w sosie*
250 g/1 opak.
w sosie piri-piri lub pietruszkowo-czosnkowym 
100 g = 9,20 zł

NOWOŚĆ

22,99

SOL&MAR
Tortilla
500 g/1 opak.
omlet na bazie jajek i ziemniaków, 
różne rodzaje
1 kg = 21,98 zł

SUPERCENA

10,99

SOL&MAR
Krążki z kałamarnicy 
w cieście
500 g/1 opak.
krążki z kałamarnicy Humboldta 
w chrupiącym cieście, 
do przygotowania na patelni 
lub we frytkownicy
1 kg = 27,98 zł

SUPERCENA

13,99

SOL&MAR
Pizza chorizo
360 g/1 opak.
1 kg = 27,75 zł

SUPERCENA

9,99
* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

ZNAJDZIESZ
MNIE

W LODÓWCE

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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SOL&MAR
Owoce morza
300 g 
(270 g bez glazury)/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 51,81 zł (wg masy netto bez glazury)

SUPERCENA

13,99

OD PONIEDZIAŁKU, 
27.02



PIEKARNIA W SERCU LIDLA
Pastel de nata
58 g/1 szt.
100 g = 3,43 zł

SUPERCENA

1,99

SOL&MAR
Deser flan
6 x 100 g/1 opak.
 tradycyjny waniliowy deser mleczny
z polewą karmelową
1 szt. = 1,00 zł

SUPERCENA

5,99
SOL&MAR
Almendrados – ciastka 
migdałowe w stylu 
hiszpańskim
216 g/1 opak.
100 g = 4,63 zł

NOWOŚĆ

9,99

SOL&MAR
Empanada
450 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 42,20 zł

SOL&MAR
Deser mleczny
130-140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,38-4,99 zł

SUPERCENA

6,99

SOL&MAR
Jogurt kremowy
w stylu hiszpańskim
135 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,96 zł

SUPERCENA

3,99

truskawki
z Huelvy

szukaj w strefie 
pieczywa

pomarańcze 
z Sewilli

brzoskwinie 
z Murcji

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.

R 09/23

SOL&MAR
Owoce morza
300 g 
(270 g bez glazury)/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 51,81 zł (wg masy netto bez glazury)

OD PONIEDZIAŁKU, 
27.02



Bochen w kratkę
460 g/1 opak.
1 kg = 11,93 zł

SUPERCENA

5,49

Bułka orkiszowa
80 g/1 szt.
100 g = 2,09 zł

na stałe w Lidl

1,67

Z PIECA
KAMIENNEGO

wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 
marki Piekarnia w Sercu Lidla

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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OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
 DO ŚRODY, 1.03



Bułka z czarnuszką
70 g/1 szt.
100 g = 1,41 zł

SUPERCENA

0,99

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

Chleb na maślance
550 g/1 szt.
1 kg = 5,44 zł
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

33% TANIEJ**

2,99
4,49*

Bułka orkiszowa
80 g/1 szt.
100 g = 2,09 zł

na stałe w Lidl

1,67

10% MAŚLANKI

Z ZAKWASEM
PSZENNYM

PYSZNE I ŚWIEŻE
 wypieki

21

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
 DO ŚRODY, 1.03

R 09/23Artykuły 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.



WSZYSTKIE BUŁKI
I BAGIETKI

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.

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
 DO ŚRODY, 1.03
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TANIEJ20% 

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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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): 11,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Kiełbasa biała surowa
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 17,98 zł

25% TANIEJ**

8,99
11,99*

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): 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): 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*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

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

  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.

Z kuponem

17,99
23,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

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

  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.

Z kuponem

17,99
23,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

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

  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.

Z kuponem

17,99
23,90*

PRZEZ CAŁY LUTY

30 
RODZAJÓW 
MIĘSA

W OBNIŻONYCH CENACH!
AŻ

***

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

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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OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
 DO WTORKU, 28.02



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

RZEŹNIK
Kiełbasa biała surowa
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 17,98 zł

25% TANIEJ**

8,99
11,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

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

  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.

Z kuponem

17,99
23,90*

Cena regularna (bez obniżek): 21,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Mięso z nogi kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

20% TANIEJ**

17,59
21,99*

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

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Uda lub podudzia 
z kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

20% TANIEJ**

13,59
16,99* Cena regularna (bez obniżek): 16,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Uda lub podudzia 
z kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

20% TANIEJ**

13,59
16,99*

Cena regularna (bez obniżek): 32,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Filet z piersi kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

20% TANIEJ**

26,19
32,99* Cena regularna (bez obniżek): 32,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Filet z piersi kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

20% TANIEJ**

26,19
32,99*

DELUXE
Perliczka – tuszka
1 kg

SUPERCENA

29,99 DELUXE
Perliczka – tuszka
1 kg

SUPERCENA

29,99
RZEŹNIK
Królik – tuszka
1 kg

na stałe w Lidl

29,90 RZEŹNIK
Królik – tuszka
1 kg

na stałe w Lidl

29,90

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

***

20% TANIEJ!

KURCZAK
Z ZIELONYCH FERM

DOBRE DLA CIEBIE, DOBRE DLA PLANETY

Więcej informacji na  
https://kimjestesmy.lidl.pl/ 

zrownowazony-rozwoj

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

23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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RZEŹNIK
Kaczka z jabłkami
1 kg

SUPERCENA

17,99

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

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski indyk – mięso
mielone z piersi
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
11,99 zł/1 opak. (1 kg = 29,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,59 zł/1 opak. (1 kg = 23,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,59**
11,99*

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

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski indyk – mięso
mielone z piersi
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
11,99 zł/1 opak. (1 kg = 29,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,59 zł/1 opak. (1 kg = 23,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,59**
11,99*

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

RZEŹNIK
Polski indyk – gyros
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 19,98 zł

23% TANIEJ**

9,99
12,99* Cena regularna (bez obniżek):

12,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski indyk – gyros
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 19,98 zł

23% TANIEJ**

9,99
12,99*

Cena regularna (bez obniżek): 31,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk – sznycle 
z piersi
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

XX% TANIEJ**21% TANIEJ**

24,99
31,99*

Cena regularna (bez obniżek): 31,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk – sznycle 
z piersi
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

XX% TANIEJ**21% TANIEJ**

24,99
31,99*

RZEŹNIK
Polski indyk –
skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99
RZEŹNIK
Polski indyk –
skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
medaliony
z polędwicy
1 kg

SUPERCENA

29,99
RZEŹNIK
Polski indyk –
medaliony
z polędwicy
1 kg

SUPERCENA

29,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

Drób do

TANIEJ40%

24 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Cena regularna (bez obniżek):
7,99 zł/1 opak.

SOKOŁÓW/ŁUKÓW
Tatar wołowy
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,99*

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

SOKOŁÓW/ŁUKÓW
Tatar wołowy
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,99*

RZEŹNIK
Mięso mielone
z łopatki i boczku
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 zł

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Mięso mielone
z łopatki i boczku
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 zł

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Schab cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Schab cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Polska wołowina – ligawa
1 kg

SUPERCENA

39,99

Cena regularna (bez obniżek):
20,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Żeberka wieprzowe,
paski
1 kg
* cena dotychczasowa

TANIEJ

16,99
20,99*

Cena regularna (bez obniżek):
20,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Żeberka wieprzowe,
paski
1 kg
* cena dotychczasowa

TANIEJ

16,99
20,99*

MORLINY
Polędwica
wieprzowa, XXL
1 kg

SUPERCENA

26,99
MORLINY
Polędwica
wieprzowa, XXL
1 kg

SUPERCENA

26,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99

25Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Łosoś atlantycki,
dzwonko
100 g
1 kg = 64,90 zł

SUPERCENA

6,49

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

na stałe w Lidl

5,49

TARG RYBNY LIDLA
Mintaj, filet bez skóry,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 44,90 zł

na stałe w Lidl

4,49

TARG RYBNY LIDLA
Dorsz atlantycki, 
polędwica,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 99,90 zł

na stałe w Lidl

9,99

SUPERCENACH
RYBY

W

26
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Łosoś atlantycki,
dzwonko
100 g
1 kg = 64,90 zł

SUPERCENA

6,49

TARG RYBNY LIDLA
Dorsz atlantycki, 
polędwica,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 99,90 zł

na stałe w Lidl

9,99
Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak.

PIKOK PURE
Szynka wieprzowa 
w plastrach
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,49 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,49**
5,99*

Cena regularna (bez obniżek):
6,29 zł/1 opak.

PIKOK PURE
Pasztet
210 g/1 opak.
z indyka lub z indykiem
i kurczakiem
* cena dotychczasowa:
6,29 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,69 zł/1 opak. (100 g = 2,23 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,69**
6,29*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

62%

Cena regularna (bez obniżek):
5,42 zł/1 opak.

PIKOK
Parówki z filetem
kurczaka, premium
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,69**
5,42*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

62%

Cena regularna (bez obniżek):
5,42 zł/1 opak.

PIKOK
Parówki z filetem
kurczaka, premium
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,69**
5,42*

Do soboty, 4.03
Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Twaróg wędzony
z Wielkopolski
275 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

4,79**
5,99*

Do soboty, 4.03
Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Twaróg wędzony
z Wielkopolski
275 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

4,79**
5,99*

DRUGI PRODUKT
DO 62% TANIEJWYBRANE  

WĘDLINY

DRUGI PRODUKT40%TANIEJ
SPECJAŁ REGIONALNY

27Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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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.
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PILOS
Masło śmietankowe 60%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej 
100 g = 2,00 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.

5,76
5,79*

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 = 2,88 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.

3,99
4,49*

33% TANIEJ**

CEN MASŁA!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.
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PILOS
Pudding
wysokobiałkowy
lub kaszka mleczna 
wysokobiałkowa
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,24 zł

na stałe w Lidl

4,47
PILOS
Pudding
wysokobiałkowy
lub kaszka mleczna 
wysokobiałkowa
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,24 zł

na stałe w Lidl

4,47

PILOS
Napój wysokobiałkowy 
czekoladowy
lub waniliowy
350 g/1 opak.
1 kg = 12,77 zł

na stałe w Lidl

4,47
Cena regularna (bez obniżek):
2,99 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt wysokobiałkowy
150 g/1 opak.
naturalny, borówkowy lub mango
* cena dotychczasowa:
2,99 zł/1 opak. (100 g = 1,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
2,39 zł/1 opak. (100 g = 1,59 zł)

80% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

2,39**
2,99*

aż 35 g  
białka

bez dodatku
cukru

bez dodatku
cukru

DAWKA PROTEIN 
DLA AKTYWNYCH

PRODUKTY WYSOKOBIAŁKOWE DO

 80% TANIEJ

30
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Cena regularna (bez obniżek)
3,99 zł/1 opak.

Margaryna
maślany smak 
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 7,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,66 zł/1 opak. (1 kg = 5,32 zł)

2 + 1 GRATIS**

2,66**
3,99*

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

Margaryna
maślany smak 
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 7,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,66 zł/1 opak. (1 kg = 5,32 zł)

2 + 1 GRATIS**

2,66**
3,99*

Cena regularna (bez obniżek):
2,19 zł/1 opak.

PILOS PURE
Jogurt pitny z owsem
250 g/1 opak.
brzoskwinia-banan, truskawka-banan
lub mango-banan
* cena dotychczasowa:
2,19 zł/1 opak. (100 g = 0,88 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
1,75 zł/1 opak. (100 g = 0,70 zł)

4 + 1 GRATIS**

1,75**
2,19*

5 + 1 GRATIS**

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

MLEKOVITA
Mleko UHT 3,5% 
Kocham Mleko
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
4,49 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 6 opak.: 
3,74 zł/1 opak.

3,74**
4,49*

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

PILOS
Serek wiejski
z polskiego mleka
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
1,99 zł/1 opak. (100 g = 1,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
1,65 zł/1 opak. (100 g = 0,83 zł)
Promocja nie łączy się z kuponami
Lidl Plus.

51% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,65**
1,99*

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

PILOS
Serek wiejski
z polskiego mleka
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
1,99 zł/1 opak. (100 g = 1,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
1,65 zł/1 opak. (100 g = 0,83 zł)
Promocja nie łączy się z kuponami
Lidl Plus.

51% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,65**
1,99*

Cena regularna (bez obniżek):
12,64 zł/1 opak.

PILOS
Gouda w plastrach 
380 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,64 zł/1 opak. (1 kg = 33,26 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 23,66 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
12,64*

PILOS
Pudding
wysokobiałkowy
lub kaszka mleczna 
wysokobiałkowa
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,24 zł

na stałe w Lidl

4,47

PILOS
Napój wysokobiałkowy 
czekoladowy
lub waniliowy
350 g/1 opak.
1 kg = 12,77 zł

na stałe w Lidl

4,47

aż 35 g  
białka

DAWKA PROTEIN 
DLA AKTYWNYCH

 80% TANIEJ

**
* 
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Cena regularna (bez obniżek):
3,45 zł/1 opak.

DROSED
Kurczak
lub wieprzowina
w galarecie
150 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,45 zł/1 opak. (100 g = 2,30 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,75 zł/1 opak. (100 g = 1,83 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,75**
3,45*

Cena regularna (bez obniżek):
3,45 zł/1 opak.

DROSED
Kurczak
lub wieprzowina
w galarecie
150 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,45 zł/1 opak. (100 g = 2,30 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,75 zł/1 opak. (100 g = 1,83 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,75**
3,45*

R 09/23

CHEF SELECT
Sałatka warzywna
z jajkiem i groszkiem
500 g/1 opak.
1 kg = 13,88 zł

na stałe w Lidl

6,94

Cena regularna (bez obniżek):
9,91 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Pyzy z mięsem
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,91 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,49 zł/1 opak.

48% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,49**
9,91*

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

CHEF SELECT
Lasagne bolognese 
z mięsem wołowym 
lub wieprzowym
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 22,48 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 17,48 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,99**
8,99*

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

CHEF SELECT
Lasagne bolognese 
z mięsem wołowym 
lub wieprzowym
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 22,48 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 17,48 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,99**
8,99*

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

CHEF SELECT
Pierogi ruskie,
XXL
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
11,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak.

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
11,99*

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

CHEF SELECT
Pierogi ruskie,
XXL
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
11,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak.

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
11,99*

PROSTE HISTORIE
Zapiekanka z kebabem  
wołowym***
200 g, 210 g/1 opak.
100 g = 2,00/1,90 zł

SUPERCENA

3,99
XXL

DO 48%TANIEJ
SZYBKI OBIAD

POMYSŁ NA
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RED BULL
Napój 
energetyczny
250 ml/1 pusz.
sugarfree 
100 ml = 2,20 zł

5,49

WINIARY
Majonez dekoracyjny
400 ml/1 opak. 
1 l = 21,98 zł

8,79
KANIA
Majonez z żółtkami jaj 
od kur z wolnego wybiegu
400 ml/1 opak. 
1 l = 17,48 zł

6,79

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

1,89

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

36,49
W5
Tabletki do zmywarki
All-in-1 Power Lemon
60 szt./1 opak. 
1 szt. = 0,45 zł

26,99

MASZ
WYBÓR

33Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 17,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Classic, kawa
rozpuszczalna
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.:
14,99 zł/1 opak. (100 g = 7,50 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

14,99**
17,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 47,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Barista Crema
lub Espresso,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
47,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
35,99 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

35,99**
47,99*

HERBAPOL
Herbatka ziołowa
z dodatkami 
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25 zł

SUPERCENA

4,99

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

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)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,79**
3,49*

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

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)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,79**
3,49*

Do soboty, 4.03
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 12,99 zł/1 opak.

PUCHATEK
Napój kakaowy
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

27% TANIEJ**

9,39
12,99*

Do soboty, 4.03
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 12,99 zł/1 opak.

PUCHATEK
Napój kakaowy
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

27% TANIEJ**

9,39
12,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

WYBRANE HERBATKI OWOCOWE

DRUGI PRODUKT30%TANIEJ***
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COSTA
Napój owocowy***
1 l/1 but.
pomarańcza, jabłko
lub czarna porzeczka

SUPERCENA

2,69

OLEOFARM
Sok 100% tłoczony,
NFC
490 ml/1 but.
pigwa, czarny bez lub rokitnik
1 l = 40,80 zł

SUPERCENA

19,99

HORTEX
Sok multiwitamina
1 l/1 opak.

SUPERCENA

3,99
KRÜGER
Vital Power
Cardio***
1 l/1 opak.

SUPERCENA

24,99
KRÜGER
Vital Power
Cardio***
1 l/1 opak.

SUPERCENA

24,99

Do soboty, 4.03
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,75 zł/1 but.

OSHEE
Napój izotoniczny, XXL
555 ml/1 but.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

52% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,19**
2,99*

Pepsi Max, Mirinda
lub 7UP***
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,90 zł

2-pak

14,49 Pepsi Max, Mirinda
lub 7UP***
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,90 zł

2-pak

14,49

HORTEX
Napój owocowy
1,75 l/1 but.
jabłko-wiśnia, jabłko-mięta
lub jabłko-cytryna
1 l = 1,82 zł

SUPERCENA

3,19

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

SAGUARO MUSZYŃSKIE
Woda mineralna 
magnezowo-wapniowa 
średnio gazowana
1,5 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
1,59 zł/1 but. (1 l = 1,06 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 12 but.:
1,10 zł/1 but. (1 l = 0,73 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

DWUNASTU

1,10**
1,59*

ZA 1 L

TYLKO

ZŁ2,90

ZERO
CUKRU

XXL

NAJWIĘKSZA 
POJEMNOŚĆ 

NA RYNKU
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TANIEJ!54%

• WODA Z POLSKIEGO ŹRÓDŁA   
   W POPRADZKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
• BOGATA W MAGNEZ I WAPŃ

ZGRZEWKADRUGA

OD PONIEDZIAŁKU, 27.02 
 DO ŚRODY, 1.03

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

SAGUARO MUSZYŃSKIE
Woda mineralna 
magnezowo-wapniowa 
średnio gazowana
1,5 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
1,59 zł/1 but. (1 l = 1,06 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 12 but.:
1,10 zł/1 but. (1 l = 0,73 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

DWUNASTU

1,10**
1,59*

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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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.

na stałe w Lidl

1,39
SAGUARO SPORT
Woda mineralna 
niegazowana 
750 ml/1 but.
1 l = 1,85 zł
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,49 zł/1 pusz.

Harnaś
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
3,69 zł/1 pusz. (1 l = 7,38 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 pusz. przy zakupie 12-paku:
2,49 zł/1 pusz. (1 l = 4,98 zł)

32% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

2,49**
3,69* Najniższa cena z 30 dni

przed obniżką: 2,49 zł/1 pusz.

Harnaś
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
3,69 zł/1 pusz. (1 l = 7,38 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 pusz. przy zakupie 12-paku:
2,49 zł/1 pusz. (1 l = 4,98 zł)

32% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

2,49**
3,69*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,29 zł/1 pusz.

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)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,79**
4,29* Najniższa cena z 30 dni

przed obniżką: 2,29 zł/1 pusz.

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)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,79**
4,29*

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

Perła Miodowa
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
4,65 zł/1 pusz. (1 l = 9,30 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 pusz. przy zakupie 4 pusz.:
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

3 + 1 GRATIS**

3,49**
4,65*

Guinness Draught
440 ml/1 pusz.
1 l = 15,89 zł

na stałe w Lidl

6,99
Do soboty, 4.03
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 2,47 zł/1 but.

Lech Premium
330 ml/1 but.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 4
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

84% TANIEJ**
CZWARTY PRODUKT

2,89**
3,69*

4 x
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,29 zł/1 pusz.

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)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,79**
4,29*

Guinness Draught
440 ml/1 pusz.
1 l = 15,89 zł

na stałe w Lidl

6,99

GULDEN DRAAK
Dark Triple
4 x 330 ml/1 opak.
1 l = 21,18 zł

4-pak

27,96

Piraat Triple Hop
4 x 330 ml/1 opak.
1 l = 18,15 zł

4-pak

23,96 Piraat Triple Hop
4 x 330 ml/1 opak.
1 l = 18,15 zł

4-pak

23,96

Classic Ales, 
zestaw piw 
w stylu ale
6 x 500 ml/1 opak.
1 l = 14,00 zł

6-pak

41,99
Belhaven Black
500 ml/1 but.
1 l = 13,98 zł

SUPERCENA

6,99

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

SUPERCENA

8,99 ABBAYE DE VAUCLAIR
Amber
750 ml/1 but.
1 l = 11,99 zł

SUPERCENA

8,99

ABBAYE DE VAUCLAIR
Imperiale 7,5%
750 ml/1 but.
1 l = 15,99 zł

SUPERCENA

11,99
ABBAYE DE VAUCLAIR
Imperiale 7,5%
750 ml/1 but.
1 l = 15,99 zł

SUPERCENA

11,99

5,99ZŁ

ZA BUT.

6,99ZŁ

ZA BUT.
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Czas
na wiosenne

wypieki!

BELBAKE
Lukier plastyczny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,80 zł

SUPERCENA

6,99

BELBAKE
Masa marcepanowa
200 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

8,99

BELBAKE
Ozdoby cukrowe
11 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 72,64 zł

SUPERCENA

7,99
BELBAKE
Dekoracje z masy
marcepanowej
12 szt./1 opak.
1 szt. = 0,75

SUPERCENA

8,99

Posypki do ciast
102 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 14,70 zł

SUPERCENA

14,99

BELBAKE
Skórki tarte
25 g/1 opak.
pomarańczowa lub cytrynowa
100 g = 17,96 zł

SUPERCENA

4,49
BELBAKE
Płatki z czekolady mlecznej
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

4,99

38 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Dekoracje cukrowe
107 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,34 zł

SUPERCENA

9,99

Od poniedziałku,  
27.02 



Czas
na wiosenne

wypieki!

BELBAKE
Lukier plastyczny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,80 zł

SUPERCENA

6,99

BELBAKE
Masa marcepanowa
200 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

8,99

BELBAKE
Ozdoby cukrowe
11 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 72,64 zł

SUPERCENA

7,99
BELBAKE
Dekoracje z masy
marcepanowej
12 szt./1 opak.
1 szt. = 0,75

SUPERCENA

8,99

Posypki do ciast
102 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 14,70 zł

SUPERCENA

14,99

BELBAKE
Skórki tarte
25 g/1 opak.
pomarańczowa lub cytrynowa
100 g = 17,96 zł

SUPERCENA

4,49
BELBAKE
Płatki z czekolady mlecznej
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

4,99
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Dekoracje cukrowe
107 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,34 zł

SUPERCENA

9,99

Od poniedziałku,  
27.02 

BELBAKE
Owoce 
kandyzowane
100 g/1 opak.
skórka pomarańczowa, 
skórka cytronu lub miks 
owoców i skórek owocowych

SUPERCENA

2,49

BELBAKE
Minipianki
180 g/1 opak.
100 g = 3,88 zł

SUPERCENA

6,99
VITA D’OR
BIO Olej kokosowy
500 ml/1 opak.
1 l = 27,98 zł

SUPERCENA

13,99

BELBAKE
Naturalny 
aromat 
waniliowy
20 ml/1 opak.
100 ml = 39,95 zł

SUPERCENA

7,99

BELBAKE
Płatki migdałów, XXL
lub słupki migdałów, XXL
200 g/1 opak.
100 g = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99

BELBAKE
Orzechy laskowe 
siekane
200 g/1 opak.
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99
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BELBAKE
Laski wanilii bourbon
2 szt./1 opak.
1 szt. = 7,50 zł

SUPERCENA

14,99

Od poniedziałku,  
27.02 



CIEPŁE LODY MINI

Z miłości do
słodkości!

Jajko czekoladowe
200 g/1 opak.
100 g = 5,50 zł

NOWOŚĆ

10,99

Cukierki świąteczne 
z wafelkami, luzem
100 g
1 kg = 22,90 zł

SUPERCENA

2,29

Orzeszki lub rodzynki
w czekoladzie, XXL
420 g/1 opak.
1 kg = 23,79 zł

SUPERCENA

9,99

200 G
AŻ

Od poniedziałku,  
27.02 

EDYCJA
WIOSENNA

Maskotka świąteczna
z cukierkami
90 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 21,10 zł

SUPERCENA

18,99
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30% TANIEJ!
CIEPŁE LODY MINI

Z miłości do
słodkości!

Jajko czekoladowe
200 g/1 opak.
100 g = 5,50 zł

NOWOŚĆ

10,99

Cukierki świąteczne 
z wafelkami, luzem
100 g
1 kg = 22,90 zł

SUPERCENA

2,29

Orzeszki lub rodzynki
w czekoladzie, XXL
420 g/1 opak.
1 kg = 23,79 zł

SUPERCENA

9,99

200 G
AŻ

Od poniedziałku,  
27.02 

EDYCJA
WIOSENNA

Maskotka świąteczna
z cukierkami
90 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 21,10 zł

SUPERCENA

18,99
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Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 8,79 zł/1 opak.

MISTER CHOC
Ciepłe lody mini, XXL
266 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,15
8,79*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 8,79 zł/1 opak.

MISTER CHOC
Ciepłe lody mini, XXL
266 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,15
8,79*
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J.D. GROSS
Czekolada deserowa 
miętowa
125 g/1 opak.
100 g = 4,79 zł

NOWOŚĆ

5,99

Torcik Milka
lub Daim
400 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

SUPERCENA

19,99 Torcik Milka
lub Daim
400 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

SUPERCENA

19,99
LEONE
Rożki premium, wielopak
4 x 130 ml/1 opak.
truskawkowe, jagodowe lub o smaku
orzechów laskowych
1 l = 19,21 zł

SUPERCENA

9,99

FÜR DICH
Świeże makaroniki 
w kształcie serc
6 x 15 g/1 opak.
100 g = 14,43 zł

6 szt.

12,99

Rożki francuskie 
z nadzieniem
270 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 25,89 zł

NOWOŚĆ

6,99

Rożki francuskie 
z nadzieniem
270 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 25,89 zł

NOWOŚĆ

6,99

FOR YOU
Mus czekoladowo-
-truskawkowy
2 x 90 g/1 opak.
100 g = 4,44 zł

SUPERCENA

7,99
Czekoladki Merci*
400 g/1 opak.
1 kg = 72,48 zł

AŻ 400 g

28,99
Czekoladki Merci*
400 g/1 opak.
1 kg = 72,48 zł

AŻ 400 g

28,99

DZIEŃ
KOBIET

8.03
WYBRANE RODZAJE RYŻU
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J.D. GROSS
Czekolada deserowa 
miętowa
125 g/1 opak.
100 g = 4,79 zł

NOWOŚĆ

5,99

LEONE
Rożki premium, wielopak
4 x 130 ml/1 opak.
truskawkowe, jagodowe lub o smaku
orzechów laskowych
1 l = 19,21 zł

SUPERCENA

9,99

KOTÁNYI
Przyprawy w stylu 
meksykańskim
8-25 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 31,13-9,96 zł

SUPERCENA

2,49

MELVIT
Płatki owsiane
górskie, XXL
2 kg/1 opak.
1 kg = 5,50 zł

AŻ 2 kg

10,99
MELVIT
Płatki owsiane
górskie, XXL
2 kg/1 opak.
1 kg = 5,50 zł

AŻ 2 kg

10,99
NONGSHIM
Zupa Instant 
Shin Ramyun
120 g/1 opak.
100 g = 5,83 zł

AŻ 120 g

6,99

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

TIRADELL
Makaron spaghetti
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
2,59 zł/1 opak. (1 kg = 5,18 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
1,94 zł/1 opak. (1 kg = 3,88 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

1,94**
2,59*

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

TIRADELL
Makaron świderki
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
5,19 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,89 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,89**
5,19*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

50%

Wybrane
rodzaje ryżu
KuchniaLidla.pl
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Do soboty, 4.03
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 1,79 zł/1 opak.

KNORR
Gorący Kubek
12-22 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

78% TANIEJ**
TRZECI PRODUKT

1,32**
1,79*

Do soboty, 4.03
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 1,79 zł/1 opak.

KNORR
Gorący Kubek
12-22 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

78% TANIEJ**
TRZECI PRODUKT

1,32**
1,79*

DR. OETKER
Pizza Guseppe
Thai Style
Chicken Curry
375 g/1 opak.
1 kg = 23,97 zł

SUPERCENA

8,99

DR. OETKER
Pizza Guseppe
Thai Style
Chicken Curry
375 g/1 opak.
1 kg = 23,97 zł

SUPERCENA

8,99

1 KG
AŻ

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

MIKSUJ
DOWOLNIE

WYBRANE RODZAJE RYŻU

TANIEJ50% DRUGI PRODUKT
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LUPILU® SOFT & DRY
Pieluszki 3 midi, 4 maxi 
lub 5 junior, jumbo bag
88 szt., 100 szt., 112 szt./1 opak.
1 szt. = 0,57/0,50/0,45 zł

SUPERCENA

49,99

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

Żel pod prysznic
dla dzieci
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 l = 26,63 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (1 l = 19,97 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,99*

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

Kula do kąpieli
dla dzieci
165 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,63 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 3,02 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,99**
5,99*

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

HIPP
Żel do mycia włosów 
i ciała
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 l = 39,98 zł

20% TANIEJ**

15,99
19,99*

BARBIE
Zestaw prezentowy
dla dzieci
1 zestaw/1 opak.
woda perfumowana 50 ml, 
pomadka, brelok, naklejka

SUPERCENA

29,99
BARBIE
Zestaw prezentowy
dla dzieci
1 zestaw/1 opak.
woda perfumowana 50 ml, 
pomadka, brelok, naklejka

SUPERCENA

29,99

0,50 zł
 za sztukę

0,45 zł
 za sztukę

0,57 zł
 za sztukę

W SUPERCENIE
PIELUSZKI LUPILU® SOFT & DRY
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 1,37 zł/1 opak.

LUPILU®
BIO Mus owocowy***
90 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,04 zł/1 opak. (100 g = 2,27 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
1,63 zł/1 opak. (100 g = 1,81 zł)

80% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

1,63**
2,04*

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

HIPP
BIO Deser
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 3 opak.:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 2,55 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 64,94 zł/1 opak.

NUTRICIA
Bebilon Advance 2 mleko 
następne po 6. mies. lub 
Bebilon Advance 3 po
1. roku lub Bebilon 
Advance 4, 5 po 2. roku
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
64,94 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
48,99 zł/1 opak.

48% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

48,99**
64,94*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 64,94 zł/1 opak.

NUTRICIA
Bebilon Advance 2 mleko 
następne po 6. mies. lub 
Bebilon Advance 3 po
1. roku lub Bebilon 
Advance 4, 5 po 2. roku
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
64,94 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
48,99 zł/1 opak.

48% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

48,99**
64,94*

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

HIPP
BIO Danie Pierwsza 
Łyżeczka
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,99 zł/1 opak. (100 g = 3,74 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
2,39 zł/1 opak. (100 g = 2,99 zł)

80% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

2,39**
2,99*

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

NESTLÉ
Kaszka
mleczno-ryżowa
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (100 g = 4,34 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,47 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

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

NESTLÉ
Kaszka
mleczno-ryżowa
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (100 g = 4,34 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,47 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

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

HIPP
BIO Danie lub danie
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,49 zł/1 opak. (100 g = 2,89 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
4,39 zł/1 opak. (100 g = 2,31 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

4,39**
5,49*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,04 zł/1 opak.

LUPILU®
BIO Mus owocowy***
90 g/1 opak.
owoce leśne
* cena dotychczasowa:
2,04 zł/1 opak. (100 g = 2,27 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
1,63 zł/1 opak. (100 g = 1,81 zł)

80% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

1,63**
2,04*

OSZCZĘDZASZ

31,90 ZŁ**

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE 
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STAR
Maczugi
80 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,36 zł

SUPERCENA

2,69
STAR
Maczugi
80 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,36 zł

SUPERCENA

2,69

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 15,87 zł/1 opak.

ALESTO SELECTION
Orzechy włoskie
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
15,87 zł/1 opak. (100 g = 7,94 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
12,69 zł/1 opak. (100 g = 6,35 zł)
Promocja nie łączy się z kuponami
Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

12,69**
15,87*

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

ALESTO SELECTION
Żurawina suszona
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
7,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,99*

SANTE GO ON
Peanut Butter 
crunchy,
100% orzeszków
900 g/1 opak.
1 kg = 22,21 zł

AŻ 900 g

19,99
SANTE GO ON
Peanut Butter 
crunchy,
100% orzeszków
900 g/1 opak.
1 kg = 22,21 zł

AŻ 900 g

19,99

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 5,29 zł/1 opak.

TASTINO
Pita
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
5,29 zł/1 opak. (1 kg = 13,23 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,19 zł/1 opak. (1 kg = 10,48 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,19**
5,29*

WK DZIK
Wafl e serowe
120 g/1 opak.
100 g = 4,16 zł

na stałe w Lidl

4,99

TANIEJdo 50% DRUGI PRODUKT
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SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SERSANLOVE
Pianka do mycia twarzy 
ze szczoteczką***
150 ml/1 opak.
100 ml = 9,99 zł

SUPERCENA

14,99
SERSANLOVE
Pianka do mycia twarzy 
ze szczoteczką***
150 ml/1 opak.
100 ml = 9,99 zł

SUPERCENA

14,99
SERSANLOVE
Maska do twarzy, peeling 
lub krem do ciała***
100-250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,99-4,00 zł

SUPERCENA

9,99

Maska do twarzy 
w płachcie***
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

3,99 Maska do twarzy 
w płachcie***
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

3,99

SERSANLOVE
Hydrożelowe płatki
pod oczy***
30 par/1 opak.
różne rodzaje
1 para = 0,80 zł

SUPERCENA

23,99

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

EVELINE ORGANIC
Krem do twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (100 ml = 19,98 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,49 zł/1 opak. (100 ml = 14,98 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,49**
9,99*

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

EVELINE ORGANIC
Krem do twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (100 ml = 19,98 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,49 zł/1 opak. (100 ml = 14,98 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,49**
9,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 13,99 zł/1 opak.

EVELINE
Przeciwzmarszczkowy 
krem do twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
13,99 zł/1 opak. (100 ml = 27,98 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,49 zł/1 opak. (100 ml = 20,98 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,49**
13,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 13,99 zł/1 opak.

EVELINE
Przeciwzmarszczkowy 
krem do twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
13,99 zł/1 opak. (100 ml = 27,98 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,49 zł/1 opak. (100 ml = 20,98 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,49**
13,99*

7DAYS MASK SET DAILY RITUALS
Zestaw 7 masek 
do twarzy – na każdy 
dzień
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

24,99

Kule do kąpieli
400 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

SUPERCENA

19,99 Kule do kąpieli
400 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

SUPERCENA

19,99

 
SZUKAJ 
NA
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SZUKAJ 
NA
STANDZIE

IDEALNE DO RELAKSUJĄCEJ 
KĄPIELI

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

Mydło w płynie, zapas
1 l/1 opak.
mleko i jedwab
* cena dotychczasowa:
4,49 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,45 zł/1 opak.

46% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,45**
4,49*

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

REXONA
Antyperspirant w sprayu
dla kobiet lub dla mężczyzn
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
15,99 zł/1 opak. (100 ml = 8,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
11,99 zł/1 opak. (100 ml = 6,00 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,99**
15,99*

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

REXONA
Antyperspirant w sprayu
dla kobiet lub dla mężczyzn
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
15,99 zł/1 opak. (100 ml = 8,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
11,99 zł/1 opak. (100 ml = 6,00 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,99**
15,99*

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

Żel pod prysznic
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*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 22,99 zł/1 opak.

GARNIER
Delikatny płyn micelarny
3 w 1 do skóry wrażliwej
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 l = 45,98 zł

20% TANIEJ**

18,39
22,99*

WIĘKSZE
SPOSOBEM NA DODATKOWE

OPAKOWANIE

OSZCZĘDZANIE!

WSZYSTKIE
PRODUKTY 

DRUGI PRODUKT
TANIEJ*40% 
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WIBO
Bronzer, puder sypki
lub puder prasowany
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

11,99
WIBO
Bronzer, puder sypki
lub puder prasowany
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

11,99 WIBO
Eyeliner lub żel
do brwi
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

8,99

WIBO
Maskara, róż
lub rozświetlacz
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

9,99
WIBO
Maskara, róż
lub rozświetlacz
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

9,99

WIBO
Błyszczyk
lub korektor
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

9,99
WIBO
Błyszczyk
lub korektor
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

9,99

WIBO
Lakier do paznokci
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

5,99

ADRIAN
Rajstopy damskie 
antycellulitowe,
20 DEN lub rajstopy
Coffee, 40 DEN lub 
rajstopy Acara, 20 DEN
1 para/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

13,99

ADRIAN
Rajstopy damskie, 20 DEN
1 para/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

12,99

RAJSTOPY
ANTYCELLULITOWE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

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

FLORALYS
Papier toaletowy Classic, 
2-warstwowy, 165 listków
8 rolek/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,49 zł/1 opak. (1 rolka = 0,94 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (1 rolka = 0,80 zł)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,49*

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

FLORALYS
Papier toaletowy Classic, 
2-warstwowy, 165 listków
8 rolek/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,49 zł/1 opak. (1 rolka = 0,94 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (1 rolka = 0,80 zł)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,49*

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

FLORALYS
Papier toaletowy Classic, 
2-warstwowy, 165 listków
8 rolek/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,49 zł/1 opak. (1 rolka = 0,94 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (1 rolka = 0,80 zł)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,49*

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

FLORALYS
Papier toaletowy Classic, 
2-warstwowy, 165 listków
8 rolek/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,49 zł/1 opak. (1 rolka = 0,94 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (1 rolka = 0,80 zł)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,49*

ALMUSSO
Ręcznik kuchenny 
Huragan****
1 rolka/1 opak.

SUPERCENA

9,99
ALMUSSO
Ręcznik kuchenny 
Huragan****
1 rolka/1 opak.

SUPERCENA

9,99

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 8,49 zł/1 opak.

KUSCHELWEICH
Płyn do płukania
tkanin
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,99*

165 LISTKÓW
2 WARSTWY

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

20% TANIEJ!***
Wybrane produkty Pure Home W5 i Formil

min. 91% naturalnych
składników, jeszcze większa 

skuteczność

uniwersalne i ekonomiczne 
rozwiązania do sprzątania  

całego domu

zapachy inspirowane
naturą
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ALMUSSO
Ręcznik kuchenny 
Huragan****
1 rolka/1 opak.

SUPERCENA

9,99
FINISH
Kapsułki do zmywarki 
Quantum All in 1 
Lemon***
60 szt./1 opak.
1 szt. = 0,77 zł

AŻ 60 sztuk

45,99
FINISH
Kapsułki do zmywarki 
Ultimate All in 1 Lemon***
54 szt./1 opak.
1 szt. = 0,93 zł

AŻ 54 sztuki

49,99

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 56,99 zł/1 opak.

VIZIR
Proszek, żel lub kapsułki 
do prania kolorów
3,315 kg, 2,75 l, 30 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 12,03 zł, 1 l = 14,51 zł, 1 szt. = 1,33 zł

30% TANIEJ**

39,89
56,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 56,99 zł/1 opak.

VIZIR
Proszek, żel lub kapsułki 
do prania kolorów
3,315 kg, 2,75 l, 30 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 12,03 zł, 1 l = 14,51 zł, 1 szt. = 1,33 zł

30% TANIEJ**

39,89
56,99*

FINISH
Kapsułki lub tabletki do 
zmywarki***
70 szt., 90 szt./1 opak.
Power Essential Lemon lub
Power All in 1 Lemon lub Classic
1 szt. = 0,66/0,52 zł

SUPERCENA

45,99

LENOR
Płyn do płukania tkanin***
2 x 1,36 l/1 opak.
Sensitive lub Spring Awakening
1 l = 9,19 zł

2-pak

24,99
DRUGI PRODUKT

TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 8,49 zł/1 opak.

KUSCHELWEICH
Płyn do płukania
tkanin
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 8,49 zł/1 opak.

KUSCHELWEICH
Płyn do płukania
tkanin
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 8,49 zł/1 opak.

KUSCHELWEICH
Płyn do płukania
tkanin
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,99*
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NA
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NA
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17,10 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ

70 LUB 90

0,52 ZŁ
ZA 1 SZT.

OD

90 PRAŃ
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305051

SZT. **
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BIO Nawóz 
do uprawy warzyw
2,5 kg/1 opak.
1 kg = 7,60 zł

2,5 kg

18,99

Niech ogród
SIĘ ZAZIELENI!

BIO Nawóz 
do owoców 
miękkich
2,5 kg/1 opak.
1 kg = 8,00 zł

2,5 kg

19,99

Mączka 
rogowa 
2,5 kg/1 opak.
1 kg = 14,00 zł

2,5 kg

34,99

Mieszanka 
do renowacji 
trawników 
1 kg/1 opak.

1 kg

21,99
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Niech ogród
SIĘ ZAZIELENI!

Pałeczki 
nawozowe
100 szt./1 opak.
1 szt. = 0,08 zł

100 szt.

7,49

Nawóz do storczyków,
roślin zielonych
lub uniwersalny 
1 l/1 opak.

1 litr

9,99

Nawóz 
do rododendronów, 
roślin iglastych
lub róż
2,5 kg/1 opak.
1 kg = 8,00 zł

2,5 kg

19,99

Komposter
3 kg/ 1 opak.
1 kg = 5,67 zł

3 kg

16,99
Nawóz 
do trawników
3 kg/ 1 opak.
1 kg = 8,33 zł

3 kg

24,99
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Cebulki kwiatowe, 
premium 
1 opak.

różne rodzaje

10,99
Cebulki kwiatowe, 
standard
1 opak.

różne rodzaje

6,99

CZAS na wiosenne
 przygotowania! 

     
20 litrów

5,99

50 litrów

18,99

Ziemia 
uniwersalna 20 L
20 l/1 opak. 
1 l = 0,30 zł

Kora ogrodnicza
50 l/1 opak.
1 l = 0,38 zł

Teleskopowe nożyce  
do żywopłotu

SUPERCENA

69,90
1 szt.

Przygotuj się na sezon 
z narzędziami PARKSIDE®

OD  SOBOTY, 04.03
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lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



Ziemia 
uniwersalna 20 L
20 l/1 opak. 
1 l = 0,30 zł

 

Bukszpan
1 szt

11 cm

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)

25 szt.

10,99
 
Polskie żonkile
1 bukiet
 żółte
wys. ok. 30 cm

Róże
1 bukiet
różne kolory
wys. ok. 35 cm

13 szt.

11,99

wys. ok. 30 cm

5,99
wys. ok. 20 cm

17,99

Polskie tulipany
1 bukiet 
różne kolory
wys. ok. 35 cm

15 szt.

26,99

Polskie tulipany
1 bukiet 
różne kolory
wys. ok. 35 cm

7 szt.

12,99

 
Epipremium mix
różne rodzaje
1 szt.12 cm

55Artykuły 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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IBERYJSKIM

TYDZIEŃ
W STYLU

! produktów

PONAD50

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

Loteria trwa od 01.03.2023 – 29.02.2024 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!

MIKSUJ
DOWOLNIE

Do soboty, 11.03
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,99 zł/1 opak. 

3,32**
4,99*

2 + 1 GRATIS**

SOL&MAR
Oliwki w puszce
350-410 g 
(150-170 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
4,99 zł/1 opak. (100 g = 3,33-2,94 zł 
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
3,32 zł/1 opak. (100 g = 2,21-1,95 zł 
wg masy netto po odsączeniu)




