
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,69 zł/1 opak.

PILOS
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.
* cena regularna: 3,69 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
1,84 zł/1 opak.
Szczegóły na s. 12 gazetki.

1 + 1 GRATIS**

1,84**
3,69*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,69 zł/1 opak.

PILOS
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.
* cena regularna: 3,69 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
1,84 zł/1 opak.
Szczegóły na s. 12 gazetki.

1 + 1 GRATIS**

1,84**
3,69*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły w aplikacji 
Lidl Plus i na 
s. 41 gazetki.

Z kuponem

4,65**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły w aplikacji 
Lidl Plus i na 
s. 41 gazetki.

Z kuponem

4,65**
6,99*GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły w aplikacji 
Lidl Plus i na 
s. 41 gazetki.

Z kuponem

4,65**
6,99*

TYDZIEŃ
W STYLU

WŁOSKIM

PONAD
100

produktów

** PRZY 
ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

39 ZŁ

ŚWIEŻE DOSTAWY
CODZIENNIE

O KAŻDEJ PORZE ROKU

Cena regularna (bez obniżek):
7,49 zł/1 opak.

Borówki amerykańskie
250 g/1 opak.
100 g = 3,00 zł
* w porównaniu z borówkami 
amerykańskimi, 125 g/1 opak.

46% TANIEJ*

7,49

WSZYSTKIE KIWI 

AŻ DO 61% TANIEJ!

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 6.02 do ŚRODY, 8.02  
lub do wyczerpania zapasów

GRATISOWE

ŚRODY

5744



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

Kiwi Gold  
1 szt.
* cena obowiązująca 
w dniu 3.02.2023: 2,99 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny 
obowiązującej w dniu 3.02.2023

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

Kiwi  
1 szt.
* cena obowiązująca 
w dniu 3.02.2023: 1,79 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny 
obowiązującej w dniu 3.02.2023

0,69
1,79*

TANIEJ**61%

1,79
2,99*

TANIEJ**40%

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

BIO Kiwi Gold  
1 szt.
* cena obowiązująca 
w dniu 3.02.2023: 2,99 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny 
obowiązującej w dniu 3.02.2023

1,79
2,99*

TANIEJ**40%

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

Kiwi
1 kg/1 opak.
* cena obowiązująca 
w dniu 3.02.2023: 9,99 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny 
obowiązującej w dniu 3.02.2023

5,99
9,99*

TANIEJ**40%

WSZYSTKIE KIWI DO 61% TANIEJ

4

Od poniedziałku, 6.02 
do środy, 8.02 

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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RABATU* 50% 

LIDLOWY KOSZYK
OSZCZĘDNOŚCI

KUPUJĄC ŁĄCZNIE 5 PRODUKTÓW 
WSKAZANYCH NA STR. 5, OTRZYMASZ  

 NA KAŻDY Z NICH

* Promocja dotyczy zakupu wszystkich 5 różnych produktów wskazanych na str. 5.  
Limit: 1 opak. każdego produktu na paragon. Szczegóły i regulamin akcji na www.lidl.pl.

Polskie jabłka
1,5 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 1,58 zł

Borówka 
amerykańska 
125 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
100 g =2,79 zł

Cebula żółta 
2 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 2,00 zł

Rzodkiewki 
250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
100 kg = 0,70 zł

Ziemniaki jadalne 
2,5 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 1,68 zł2,37

4,75*

TANIEJ**50%

3,49
6,99*

TANIEJ**50% 3,99
7,99*

TANIEJ**50%

1,74
3,49*

TANIEJ**50%

4,19
8,39*

TANIEJ**50%

Cena regularna (bez obniżek):
4,75 zł/1,5 kg

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/125 g

Cena regularna (bez obniżek):
7,99 zł/2 kg

Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/250 g

Cena regularna (bez obniżek):
8,39 zł/2,5 kg

5

Od poniedziałku, 6.02 
do środy, 8.02 

R 06/23Artykuły 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.



Aktywuj w aplikacji

24%
TANIEJ**

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

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet  
z piersi, porcja rodzinna
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
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.

6 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):
5,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak –
porcja rosołowa
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

53% TANIEJ**

2,79
5,99*

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

RZEŹNIK
Polski kurczak –
ćwiartki
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

13% TANIEJ**

8,69
9,99*

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

RZEŹNIK
Polski kurczak –
ćwiartki
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

13% TANIEJ**

8,69
9,99*

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

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

18% TANIEJ**

10,39
12,79*

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

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

25% TANIEJ**

8,99
11,99*

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

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

25% TANIEJ**

8,99
11,99*

Cena regularna (bez obniżek):
119,00 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polska wołowina –
stek z polędwicy
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

**TANIEJ19 zł

99,90
119,00*

Cena regularna (bez obniżek):
119,00 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polska wołowina –
stek z polędwicy
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

**TANIEJ19 zł

99,90
119,00*

7Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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TANIEJ

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

9,99
10,99*

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

TANIEJ

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

7,99
8,47*

MLEKOVITA
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena regularna
100 g = 4,00 zł

TANIEJ

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

4,99
5,99*

PILOS
Masło śmietankowe 60%
200 g/1 opak.
* cena regularna
100 g = 2,50 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 regularna
100 g = 3,50 zł

TANIEJ

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

5,99
6,99*

PILOS
Masło ekstra 82%**
200 g/1 opak.
* cena regularna
** promocja obejmuje także  
masło ekstra 83% Pilos, 200 g 
100 g = 3,00 zł

CEN MASŁA!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

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

8 Artykuły 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,  
XXL
1 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

27,99
29,99*

TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak. 
PILOS
Ser gouda w plastrach
300 g/1 opak.
* cena regularna
1 kg = 30,96 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 regularna
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 regularna
1 kg = 31,98 zł

CEN SERÓW!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

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

9Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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LIDLOWY
PROGRAM

OSZCZĘDNOŚCIOWY

Odbieraj

za KAŻDE
zakupy!

RABATY

Ściągnij aplikację:

 Każde zakupy* to gwarantowany kupon!  
 Im wyższa wartość zakupów, tym atrakcyjniejszy rabat!   

 Im częstsze zakupy, tym więcej kuponów! 

10 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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IM WIĘCEJ KUPUJESZ, 
 TYM WIĘCEJ ZYSKUJESZ

Od 6 do 25.02.2023 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 APLIKACJĘ LIDL PLUS i przy KAŻDYCH zakupach*  
ODBIERAJ ZDRAPKI z dodatkowymi RABATAMI!

Zobacz, co między innymi na Ciebie czeka!  
Mnóstwo atrakcyjnych kuponów pod zdrapkami!

Z Lidl PLUS oszczędzasz!
* Więcej szczegółów na https://www.lidl.pl/c/lidl-plus/s10007971

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.

1 + 1 GRATIS
Czekolada mleczna

-41%
Gouda w kawałku

DRUGI PRODUKT

-50%
Masło

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 06/23



Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,69 zł/1 opak.

PILOS
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.
* cena regularna:
3,69 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
1,84 zł/1 opak.
Limit: 2 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 3,69 zł/1 opak.
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji na www.lidl.pl.

1 + 1 GRATIS**

1,84**
3,69*

GRATISOWA

ŚRODA
** PRZY 

ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

39 ZŁ

11+ G
R

A
TI

S

12 Artykuły 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 ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,49 zł/1 opak.

ZŁOTA NIOSKA
Świeże jaja, wielkość M, 
klasa A
10 szt./1 opak.
* cena regularna:
7,49 zł/1 opak. (1 szt. = 0,75 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
5,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,60 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,49*

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

PIKOK
Parówki drobiowe 
lub wieprzowe,
71% mięsa
700 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 9,99 zł

XX% TANIEJ**30% TANIEJ**

6,99
9,99*

ŚRODA

0,60 ZŁ
ZA JAJO

TYLKO

G
R

A
TI

S

DRUGIE 
JAJA

PARÓWKI  

40%TANIEJ

30%TANIEJ

13Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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MASZ
WYBÓR

NAŁĘCZOWIANKA
Woda
mineralna
niegazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 1,26 zł

1,89
SAGUARO
Woda
mineralna
niegazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 0,79 zł

1,19

NESTLÉ
Płatki kukurydziane
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

9,99
CROWNFIELD
Płatki kukurydziane
500 g/1 opak.
1 kg = 12,94 zł

6,47

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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MASZ
WYBÓR

KASIA
Margaryna
250 g/1 opak.
100 g = 1,68 zł

4,19
JOASIA
Margaryna
250 g/1 opak.
100 g = 1,20 zł

2,99

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

5,49
KONG STRONG
Napój
energetyzujący
250 ml/1 pusz.
sugarfree
100 ml = 0,76 zł

1,89

SAGUARO
Woda
mineralna
niegazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 0,79 zł

1,19 RIO MARE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 7,13 zł

11,41
NIXE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 3,56 zł

5,70

CROWNFIELD
Płatki kukurydziane
500 g/1 opak.
1 kg = 12,94 zł

6,47

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 środy, 8.02 



WŁOSKIM
TYDZIEŃ

W STYLU ! produktów

PONAD100

14 R 06/23



na stałe w Lidl

5,99

na stałe w Lidl

5,99

na stałe w Lidl

5,99

na stałe w Lidl

5,99

na stałe w Lidl

6,99
SUPERCENA

3,99

Sałata roszponka  
125 g/1 opak.
100 g = 4,79 zł

Rukola  
125 g/1 opak.
100 g = 4,79 zł

Sałata mix  
125 g/1 opak.
100 g = 4,79 zł

Szpinak baby  
125 g/1 opak.
100 g = 4,79 zł

Polska bazylia   
1 szt.

Koper włoski  
1 szt.

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.

Od poniedziałku, 6.02 
do środy, 8.02 

R 06/23



TAK
SMAKUJE
ŚWIAT

Od poniedziałku, 
6.02

Pyszne wędlinyPyszne wędliny
w stylu włoskim!w stylu włoskim!

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.
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ITALIAMO
Salami 
veronese 
120 g/1 opak.
100 g = 8,33 zł

SUPERCENA

9,99

ITALIAMO
Salami 
ventricina 
100 g/1 opak.

SUPERCENA

8,99

ITALIAMO
Salami napoli, pikantne
320 g/1 opak.
Pikantna kiełbasa wyprodukowana 
z wyselekcjonowanego mięsa 
wieprzowego z dodatkiem przypraw. 
Typowe tradycyjne włoskie salami 
o niepowtarzalnym smaku 
i zapachu, w kształcie podkowy.
1 kg = 43,72 zł

SUPERCENA

13,99



ITALIAMO
Salami strolghino
250 g/1 opak.
Wyprodukowane z mięsa 
wieprzowego, ma delikatny 
aromat i słodki smak.
100 g = 6,00 zł

SUPERCENA

14,99

SUPERCENA

8,56 ITALIAMO
Zestaw salami  
100 g/1 opak.

Od poniedziałku, 
6.02

SUPERCENA

12,99
Do soboty, 11.02 
ITALIAMO
Włoski zestaw wędlin  
100 g/1 opak.

ITALIAMO
Coppa 
piacentina
100 g/1 opak.
Produkowana z karczku. Ręcznie solona, pakowana 
w naturalną osłonkę, zwijana, wieszana, suszona 
i sezonowana przez co najmniej pół roku. 
Ma delikatny smak i charakterystyczny aromat.

SUPERCENA

11,99
SUPERCENA

8,99
ITALIAMO
Włoska szynka
surowa dojrzewająca 
14 miesięcy
100 g/1 opak.

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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PONAD

100
PRODUKTÓW

W STYLU WŁOSKIM

Od poniedziałku, 
6.02

ITALIAMO
Bresaola 
70 g/1 opak.
100 g = 15,70 zł

SUPERCENA

10,99

Do soboty, 11.02

ITALIAMO
Szynka parmeńska
90 g/1 opak.
Jedna z najbardziej znanych szynek we Włoszech. 
Produkowana od wieków w prowincji Parma. 
Ma niepowtarzalny smak z nutą słodyczy.
100 g = 14,43 zł

SUPERCENA

12,99

dojrzewające szynkidojrzewające szynki
i inne wędliny!i inne wędliny!

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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ITALIAMO
Szynka 
wieprzowa 
surowa krojona 
80 g/1 opak.
100 g = 8,74 zł

SUPERCENA

6,99



ITALIAMO
Mortadela 
z pistacjami, w kawałku
700 g/1 opak.
1 kg = 25,70 zł

SUPERCENA

17,99

Od poniedziałku, 
6.02

ITALIAMO
Włoska szynka  
gotowana  
100 g/1 opak.

SUPERCENA

6,69

700 G
AŻ

ITALIAMO
Oryginalna 
mortadela z Bolonii
150 g/1 opak.
100 g = 5,99 zł

SUPERCENA

8,99

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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TYDZIEŃ
W STYLU

WŁOSKIM

ITALIAMO
Ser parmigiano 
reggiano
dojrzewający 
30 miesięcy
200 g/1 opak.
100 g = 10,00 zł

SUPERCENA

19,99

ITALIAMO
Ser parmigiano 
reggiano
100 g/1 opak.
tarty lub w płatkach

SUPERCENA

9,03

ITALIAMO
Ser pecorino toscano
350 g/1 opak.
Produkowany w Toskanii i niektórych 
regionach Lacjum i Umbrii. Do jego wyrobu 
używa się wyłącznie mleka owczego.
Jego skórka ma jasnobrązowy kolor.
1 kg = 71,40 zł

SUPERCENA

24,99

ITALIAMO
Ser provolone
300 g/1 opak.
pikantny lub słodki 
1 kg = 71,40 zł

SUPERCENA

13,99

Od poniedziałku, 
6.02

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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aromatyczne seryaromatyczne sery
w stylu włoskim!w stylu włoskim!



500 G
AŻ

ITALIAMO
Ser mascarpone
500 g/1 opak.
Delikatny, pełnotłusty
kremowy ser do dań słodkich
i wytrawnych, 41% tłuszczu.
1 kg = 25,98 zł

SUPERCENA

12,99
ITALIAMO
Mascarpone 
z gorgonzolą
200 g/1 opak.
Połączenie intensywnego 
smaku gorgonzoli 
z subtelnością mascarpone. 
Doskonałe do różnych 
przystawek i dań głównych, 
a także jako dodatek do sosu.
100 g = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99

ITALIAMO
Mozzarella 
z mleka bawolego
125 g/1 opak.
Doskonała do pizzy lub wypieków, 
ale jest jeszcze lepsza jako 
pierwszoplanowa gwiazda talerza.
100 g = 5,59 zł

SUPERCENA

6,99

Od poniedziałku, 
6.02

ITALIAMO
Ser robiola z Alby z chili
200 g/1 opak.
Ma kredową, bardzo wilgotną konsystencję,
lekko kwaśny smak i charakterystyczny 
kształt. Aromat i smak przypominają 
świeże mleko. Dodatek chili nadaje robioli 
ciekawy, pikantny charakter.
100 g = 6,00 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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ITALIAMO
Burrata
200 g/1 opak.
Burrata to ser w kształcie kulki 
z wyjątkowym, kremowym wnętrzem. 
Powłoczka powstaje z sera mozzarella, 
środek jest połączeniem sera 
stracciatella ze śmietaną. 
Będzie doskonałym dodatkiem 
do sałatek, makaronów, a także pyszną 
ozdobą na środku pizzy. Można ją także 
zjeść podaną z solą, świeżo mielonym 
pieprzem i odrobiną oliwy.
100 g = 5,50 zł

SUPERCENA

10,99
 � mąka pszenna, typ 550 
– 300 g

 � sól – ½ łyżeczki

 � świeże drożdże – 10 g

 � letnia woda – 200 ml

 � oliwa ITALIAMO – 50 ml

 � oliwki ITALIAMO – 200 g

 � burrata ITALIAMO 
– 250 g

 � świeży rozmaryn – kilka 
gałązek

 � sól morska gruboziarnista

 |  4 porcje |  1 h 15 min

Po przepis
na focaccię 
z burratą 
i oliwkami 

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

FOCACCIA Z BURRATĄ
I OLIWKAMI

ZOBACZ FILM

https://kuchnialidla.pl/focaccia-z-burrata-i-oliwkami


TAK
SMAKUJE
ŚWIAT

Cena regularna
(bez obniżek): 1,09 zł/1 szt.

Ciabatta
80 g/1 szt.
* cena regularna:
1,09 zł/1 szt. (100 g = 1,36 zł)
** w odniesieniu
do ceny regularnej, 
cena za 1 przy zakupie 6 szt.:
0,72 zł/1 szt. (100 g = 0,90 zł)

4 + 2 GRATIS**

0,72**
1,09*

Cena regularna
(bez obniżek): 7,49 zł/1 szt.

Frusta
prosciutto
180 g/1 szt.
* cena regularna:
7,49 zł/1 szt. (100 g = 4,16 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 szt.:
5,79 zł/1 szt. (100 g = 3,22 zł)

66% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,79**
7,49*

Chleb z rozmarynem***
500 g/1 szt.
1 kg = 11,98 zł

SUPERCENA

5,99
Cena regularna
(bez obniżek): 3,99 zł/1 szt.

Chleb włoski
500 g/1 szt.
* cena regularna:
3,99 zł/1 szt. (1 kg = 7,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 szt.:
3,19 zł/1 szt. (1 kg = 6,38 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI
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WE WŁOSKIM
Śniadanie

STYLU

22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku, 6.02 
 do środy, 8.02
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Do soboty, 11.02

ITALIAMO
Oliwa z Bari
500 ml/1 opak.
Oliwa tłoczona na zimno, jedna 
z najlepszych włoskich odmian 
oliwy z pierwszego tłoczenia.
1 l = 37,98 zł

SUPERCENA

18,99
ITALIAMO
Oliwa
500 ml/1 opak.
Najwyższej jakości oliwa z pierwszego 
tłoczenia, uzyskana wyłącznie 
mechanicznie bezpośrednio z oliwek.
1 l = 37,98 zł

SUPERCENA

18,99

ITALIAMO
Filety z sardeli 
w oliwie
80 g 
(43 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 16,26 zł (wg masy netto 
po odsączeniu)

SUPERCENA

6,99

Od poniedziałku, 
6.02

BARILLA
Pesto alla 
genovese
190 g/1 opak.
100 g = 6,31 zł

SUPERCENA

11,99

ITALIAMO
Pesto z Sycylii
180 g/1 opak.
Sos na bazie bazylii 
z dodatkiem czosnku 
lub na bazie pomidorów, 
bazylii i migdałów.
100 g = 3,88 zł

SUPERCENA

6,99

23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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 � kapary Italiamo – 30 g

 � makaron spaghetti 
Italiamo – 500 g

 � oliwa Italiamo – 3 łyżki

 � sardele w oliwie 
Italiamo – 30 g

 � sos pomidorowy 
Italiamo – 350 g

 � cebula – 1 szt.

 � czarne oliwki – 3 łyżki

 � czosnek – 2 ząbki

 � ser pecorino – 40 g

 � świeże oregano – 24 g

 |  4 porcje |  15 min

Po przepis
na spaghetti
alla puttanesca

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

SPAGHETTI ALLA PUTTANESCA

Wszystkie składniki na www.kuchnialidla.pl

ZOBACZ FILM

https://kuchnialidla.pl/spaghetti-alla-puttanesca


OBIADOBIAD
w stylu włoskim!w stylu włoskim!

33 FINE FOODS
Spody do 
pizzy, 2 szt. 
280 g/1 opak.
1 kg = 21,39 zł

SUPERCENA

5,99

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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TYDZIEŃ
W STYLU

WŁOSKIM

Od poniedziałku, 6.02
do środy, 8.02

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 12,99 zł/1 opak. 

33 FINE FOODS
Pinsa
230 g/1 opak.
* cena regularna: 
12,99 zł/1 opak. (100 g = 5,65 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.: 
9,99 zł/1 opak. (100 g = 4,34 zł)

46%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

9,99**
12,99*

ITALIAMO
Ciasto na pizzę z sosem pomidorowym
600 g/1 opak.
1 kg = 14,98 zł

SUPERCENA

8,99

TO TA!
Mąka do pizzy 
typ 00
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

3,49
DE CECCO 
Gnocchi
500 g/1 opak.
1 kg = 15,98 zł

SUPERCENA

7,99



Do soboty, 11.02

Lasagne
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA

8,99

Do soboty, 11.02

Nadziewane gnocchi
500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 17,38 zł

SUPERCENA

8,69

ITALIAMO
Włoskie pierożki 
cappelletti z szynką
250 g/1 opak.
100 g = 2,80 zł

SUPERCENA

6,99

500 G
AŻ

ITALIAMO
Mieszanka panierowanych 
owoców morza
300 g/1 opak.
1 kg = 49,97 zł

SUPERCENA

14,99

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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Od poniedziałku, 
6.02



ITALIAMO
Krakersy o smaku pizzy
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,99

ITALIAMO
Słona 
przekąska
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

7,99

ITALIAMO
Bruschetta
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,99 zł

SUPERCENA

4,49

Do soboty, 11.02 
Piada – placki 
w stylu włoskim
390 g/1 opak.
tradycyjne placki z mąki pszennej
1 kg = 15,36 zł

SUPERCENA

5,99

ITALIAMO
Grissini z oliwkami 
200 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

7,99

Od poniedziałku, 
6.02

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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ITALIAMO
Chipsy w stylu 
włoskim
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,39 zł

SUPERCENA

5,49



ITALIAMO
Świeże pesto
90 g/1 opak.
100 g = 4,99 zł

SUPERCENA

4,49

ITALIAMO
Bruschetta
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,66 zł

SUPERCENA

5,49

ITALIAMO
Włoskie antipasti
120-150 g/1 opak.
serca karczochów, marynowane kostki 
sera lub pomidory w przyprawach 
100 g = 6,66-5,33 zł

SUPERCENA

7,99

Od poniedziałku, 
6.02

ITALIAMO
Oliwki  
bella di Cerignola
720 ml
(420 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 21,40 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

8,99

ITALIAMO
Ocet 
balsamiczny 
z Modeny
250 ml/1 opak.
100 ml = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

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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ITALIAMO
Calzone 
z pomidorami 
i mozzarellą
250 g/1 opak.
100 g = 4,20 zł

SUPERCENA

10,49

ITALIAMO
Pizza Diavola 
360 g/1 opak.
1 kg = 30,53 zł

SUPERCENA

10,99

Od poniedziałku, 
6.02

pizzapizza
w stylu włoskim!w stylu włoskim!

28 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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ITALIAMO
Pizza ze szparagami, 
serem i boczkiem
390 g/1 opak.
1 kg = 35,87 zł

SUPERCENA

13,99



Od poniedziałku, 
6.02

dwustronna: jedna strona z 6 nacięciami 
do łatwego krojenia pizzy, 
druga z rowkiem na sok na obwodzie

OK. 30 X 38 CM

Ø OK. 38 CM

Kamień do wypiekania z kordierytu, 
utrzymując ciepło, zapewnia krótki czas 
przyrządzania potraw w wysokiej temperaturze

Deska bambusowa  
do pizzy
• Ø ok. 31 cm

24,99
1 szt.

Kamień do pizzy
• przystosowany do piekarników i grilli
• 2 wzory 

39,99
1 szt.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 14,99 zł/1 opak. 

Do soboty, 11.02

ITALIAMO
Pizza
350-400 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
14,99 zł/1 opak. (1 kg = 42,83-37,48 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.: 
10,49 zł/1 opak. (1 kg = 29,97-26,23 zł)

60% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

10,49**
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.

R 06/23



MAKARONY

2 + 1 GRATIS*

* 
Ra

ba
t 3

3%
 n

al
ic

za
 s

ię
 n

a 
ka

żd
e 

z 
3 

op
ak

ow
ań

. L
im

it:
 3

 o
pa

k.
 n

a 
pa

ra
go

n.
 K

aż
de

 k
ol

ej
ne

 o
pa

ko
w

an
ie

 b
ęd

zi
e 

sp
rz

ed
aw

an
e 

w
 c

en
ie

 re
gu

la
rn

ej
. 

Li
st

a 
pr

od
uk

tó
w

 o
bj

ęt
yc

h 
pr

om
oc

ją
 d

os
tę

pn
a 

na
 w

w
w

.li
dl

.p
l

PASTA, CZYLI MAKARONOWE LOVE!

Od poniedziałku, 6.02
do środy, 8.02 WYBRANE 

ORYGINALNE WŁOSKIE

Pomidory i sosy 
pomidorowe

30 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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R 06/23

FOGLIE
D'ULIVO
TOMATO

FOGLIE
D'ULIVO
SPINACH

spaghetti

fusilli
giganti

spaghetti
tricolore trottole

tricolore
fusilli

pugliesi
tris

MIKSUJ
DOWOLNIE



MAKARONY
ITALIAMO
Pomidory czereśniowe
425 ml 
(250 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 1,32 zł (wg masy netto 
po odsączeniu)

SUPERCENA

3,29

ITALIAMO
Suszone 
pomidory
100 g/1 opak.
naturalne lub z ziołami

SUPERCENA

6,99

ITALIAMO
Sos z pomidorów
koktajlowych
330 g/1 opak.
1 kg = 15,12 zł

SUPERCENA

4,99

ITALIAMO

Passata 
pomidorowa 
720 ml/1 opak.
1 l = 6,24 zł

SUPERCENA

4,49

 � krojone lub całe pomidory 

Italiamo – 1 puszka 

 � suszone pomidory 
Italiamo – 150 g 

 � mascarpone Italiamo
– 4 łyżki

 � bulion drobiowy lub 
warzywny – 2 l

 � średnia cebula – 1 szt.

 � mały por – 1 szt.

 � czosnek – 2 ząbki

 � oregano – ½ łyżeczki

 � bazylia – ½ łyżeczki

 |  4 porcje |  30 min

Po przepis na zupę 

z suszonymi 
pomidorami 
i mascarpone

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

ZUPA Z SUSZONYMI
POMIDORAMI I MASCARPONE

Wszystkie składniki na www.kuchnialidla.pl

Od poniedziałku, 
6.02WYBRANE

ORYGINALNE WŁOSKIE

Pomidory i sosy 
pomidorowe

3,29już od
zł

31Artykuły 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 ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 4,49 zł/1 opak. 

Do soboty, 11.02 
ITALIAMO/FRESHONA PREMIUM
Krojone pomidory
z ziołami
425 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 7,74 zł

26%TANIEJ**

3,29
4,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 6,79 zł/1 opak. 

Do soboty, 11.02 
ITALIAMO
Passata pomidorowa
z bazylią
720 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 8,32 zł

TANIEJ**

5,99
6,79*

ZOBACZ FILM

https://kuchnialidla.pl/zupa-z-suszonymi-pomidorami-i-mascarpone


PONAD

100
PRODUKTÓW

W STYLU WŁOSKIM

Od poniedziałku, 
6.02

ITALIAMO
Sos do makaronu
340 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 23,50 zł

SUPERCENA

7,99

Do soboty, 11.02

Sos balsamiczny
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 2,80 zł

SUPERCENA

6,99

ITALIAMO
Kapary w słonej 
zalewie
370 ml
(180 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 3,88 zł (wg masy netto 
po odsączeniu)

SUPERCENA

6,99
ITALIAMO
Sos orzechowy   
180 g/1 opak.
Jeden z wielkich klasyków kuchni 
liguryjskiej. Oparty na 3 głównych 
składnikach: orzechach włoskich, 
oliwie extra virgin i serze grana padano. 
Zwykle używany do przyprawiania 
pansoti, czyli nadziewanych trójkątów 
z ciasta makaronowego, ravioli 
lub innych świeżych makaronów. 
Idealny także do chleba.
100 g = 5,55 zł

SUPERCENA

9,99

32 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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TRZECI 
PRODUKT

ZA



Od poniedziałku, 6.02
do środy, 8.02

Do soboty, 11.02

ITALIAMO
Sos
350 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 18,54 zł

SUPERCENA

6,49

33Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Sosy
TRZECI 

PRODUKT
ZA 1zł*

MIKSUJ
DOWOLNIE
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ITALIAMO
Tiramisu
2 x 80 g/1 opak.
1 kg = 3,74 zł

SUPERCENA

5,99

Od poniedziałku, 
6.02

ITALIAMO
Deser z ricottą 
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,26 zł

SUPERCENA

7,99

kawa I SŁODYCZEkawa I SŁODYCZE
w stylu włoskim!w stylu włoskim!

ITALIAMO
Kremowy jogurt 
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,79 zł

SUPERCENA

2,69
PELLINI

Vivace, kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

59,99

ITALIAMO
Deser tiramisu
500 g/1 opak.
1 kg = 27,98 zł

SUPERCENA

13,99 500 G
AŻ

ITALIAMO
Ciastka kruche 
400 g/1 opak.
1 kg = 14,98 zł

SUPERCENA

5,99

34 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku, 
6.02

ITALIAMO
Espresso, kawa mielona 
250 g/1 opak.
100 g = 5,20 zł

SUPERCENA

12,99

LAVAZZA
Espresso,
kawa mielona
250 g/1 opak.
100 g = 6,00 zł

SUPERCENA

14,99
LAVAZZA
Crema e Gusto,
kawa mielona
2 x 250 g/1 opak.
1 kg = 39,98 zł

SUPERCENA

19,99
LAVAZZA
Qualità Oro, kawa 
mielona + gratis 
czekolada E. Wedel
600 g/1 zestaw
1 kg = 58,32 zł

SUPERCENA

34,99

ITALIAMO
Espresso 
Magnifico,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

46,99

35Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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LAVAZZA
Crema e Gusto,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

54,99

SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE



TYDZIEŃ
W STYLU

WŁOSKIM

ITALIAMO
Ciastka kruche 
kakaowe
400 g/1 opak.
1 kg = 17,48 zł

SUPERCENA

6,99

ITALIAMO
Ciasteczka 
z nadzieniem
200 g/1 opak.
100 g = 3,00 zł

SUPERCENA

5,99

Od poniedziałku, 
6.02

ITALIAMO
Krem orzechowy 
z kawałkami ciastek 
380 g/1 opak.
1 kg = 36,82 zł

SUPERCENA

13,99

36 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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ITALIAMO
Ciastka z ciasta 
francuskiego 
le sfoglie 
225 g/1 opak.
100 g = 3,55 zł

SUPERCENA

7,99

ITALIAMO
Ciastka kruche
śmietankowe 
z miodem
350 g/1 opak.
1 kg = 19,97 zł

SUPERCENA

6,99

Do soboty, 11.02

Włoskie ciasteczka 
cantuccini
300 g/1 opak.
z migdałami lub czekoladą
1 kg = 23,30 zł

SUPERCENA

6,99



ITALIAMO
Croccantini – krokant
w czekoladzie
150 g/1 opak. 
chrupiące batoniki w polewie 
z mlecznej lub gorzkiej czekolady
100 g = 6,66 zł

SUPERCENA

9,99

ITALIAMO
Biszkopty 
savoiardi
400 g/1 opak.
1 kg = 19,95 zł

SUPERCENA

7,98

ITALIAMO
Croissanty z nadzieniem 
czekoladowym
500 g/1 opak.
1 kg = 27,98 zł

SUPERCENA

13,99

ITALIAMO
Lody w stylu
włoskim
750 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 15,99 zł

SUPERCENA

11,99

ITALIAMO
Ciastka kruche 
kakaowe
400 g/1 opak.
1 kg = 17,48 zł

ITALIAMO
Ciasteczka 
z nadzieniem
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99

Od poniedziałku, 
6.02

37Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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ITALIAMO
Torroncini*
160 g/1 opak.
biały nugat 
z pistacjami 
lub z migdałami
100 g = 8,12 zł

SUPERCENA

12,99
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Bułka serdeczna
110 g/1 szt.
100 g = 1,17 zł

SUPERCENA

1,29

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

na stałe w Lidl

1,67

Chleb serdeczny
300 g/1 szt.
1 kg = 11,63 zł

SUPERCENA

3,49

wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 

Z miłości do  
CHRUPIĄCEGO
PIECZYWA

marki Piekarnia w Sercu Lidla

38

Od poniedziałku, 6.02 
 do środy, 8.02
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Makrela, tusza
100 g
1 kg = 25,90 zł

SUPERCENA

2,59

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

na stałe w Lidl

5,49

TARG RYBNY  LIDLA 
Dorsz czarny,
polędwica cała, XXL,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90 zł

na stałe w Lidl

5,99

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

na stałe w Lidl

4,49

NAUTICA
Łosoś atlantycki
wędzony na zimno, 
plastry
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

13,99
NAUTICA
Łosoś atlantycki
wędzony na zimno, 
plastry
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

13,99

NAUTICA
Miniśledziki w sosie
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,50 zł

na stałe w Lidl

2,75
NAUTICA
Miniśledziki w sosie
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,50 zł

na stałe w Lidl

2,75

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

na stałe w Lidl

1,67

SUPERCENACH
RYBY

W

Z miłości do  
CHRUPIĄCEGO
PIECZYWA

39Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku, 6.02 
 do środy, 8.02



Medaliony cielęce
240 g/1 opak.
100 g = 8,75 zł

SUPERCENA

20,99
Medaliony cielęce
240 g/1 opak.
100 g = 8,75 zł

SUPERCENA

20,99

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
szponder
1 kg

SUPERCENA

24,99
RZEŹNIK
Polska wołowina – 
szponder
1 kg

SUPERCENA

24,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
goleń z kością
1 kg

SUPERCENA

29,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
goleń z kością
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
mięso na rolady
1 kg

SUPERCENA

39,99 RZEŹNIK
Polska wołowina –
mięso na rolady
1 kg

SUPERCENA

39,99

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

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

20% TANIEJ**

11,89
14,94*

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

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

20% TANIEJ**

11,89
14,94*

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

RZEŹNIK
Gulasz wołowy
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 31,98 zł

20% TANIEJ**

15,99
19,99*

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

RZEŹNIK
Gulasz wołowy
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 31,98 zł

20% TANIEJ**

15,99
19,99*

Świeże mięso

DO 20% TANIEJ

40 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): 
10,94 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 przy zakupie 2:
7,69 zł/1 opak. (1 kg = 15,38 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,69**
9,95*

Cena regularna (bez obniżek): 
10,94 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 przy zakupie 2:
7,69 zł/1 opak. (1 kg = 15,38 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,69**
9,95*

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski kurczak – mięso 
mielone z piersi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK FIT LIFE
Polski kurczak – mięso 
mielone z piersi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA

8,99

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej, cena za 1 
przy zakupie 3
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

4,65**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej, cena za 1 
przy zakupie 3
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

4,65**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej, cena za 1 
przy zakupie 3
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

4,65**
6,99*

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

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

22% TANIEJ**

13,99
17,99*

DELUXE
Perliczka
1 kg

SUPERCENA

29,99 DELUXE
Perliczka
1 kg

SUPERCENA

29,99
RZEŹNIK
Polski indyk –
podudzia
1 kg

SUPERCENA

11,99
RZEŹNIK
Polski indyk –
podudzia
1 kg

SUPERCENA

11,99
RZEŹNIK
Polska wołowina – 
szponder
1 kg

SUPERCENA

24,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
mięso na rolady
1 kg

SUPERCENA

39,99

SMAKMAK
Flaki cielęce
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

SUPERCENA

9,99
SMAKMAK
Flaki cielęce
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

SUPERCENA

9,99

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

RZEŹNIK
Gulasz wołowy
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 31,98 zł

20% TANIEJ**

15,99
19,99*
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Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

PIKOK
Parówki
drobiowe lub
wieprzowe,
71% mięsa
700 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 9,99 zł

30% TANIEJ**

6,99
9,99*

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

PIKOK
Parówki
drobiowe lub
wieprzowe,
71% mięsa
700 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 9,99 zł

30% TANIEJ**

6,99
9,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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30% TANIEJPARÓWKI

DRUGI  
PRODUKT ZA

WYBRANE KABANOSY  
TARCZYŃSKI 1 ZŁ*
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PIKOK
Konserwa wojskowa 
z szynki
300 g/1 opak.
1 kg = 26,63 zł

NOWOŚĆ

7,99
PIKOK
Polędwica sopocka, 
plastry
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

4,99

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

PIKOK PURE
Kabanosy
90 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
100 g = 5,54 zł

TANIEJ

4,99
5,99*

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

PIKOK
Pieczeń rzymska
500 g/1 opak.
z kminkiem, majerankiem
lub czosnkiem
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 9,58 zł

20% TANIEJ**

4,79
5,99*

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

PIKOK
Pieczeń rzymska
500 g/1 opak.
z kminkiem, majerankiem
lub czosnkiem
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 9,58 zł

20% TANIEJ**

4,79
5,99*

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

PIKOK
Filet z piersi kurczaka, 
plastry
75 g/1 opak.
klasyczny, z papryką lub
z ziołami i pomidorami
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,92 zł

26% TANIEJ**

2,94
3,99*

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

PIKOK
Filet z piersi kurczaka, 
plastry
75 g/1 opak.
klasyczny, z papryką lub
z ziołami i pomidorami
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,92 zł

26% TANIEJ**

2,94
3,99*

Cena regularna (bez obniżek):
2,49 zł/1 opak.

BARONI
Hamburgery
drobiowe
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
100 g = 0,92 zł

26% TANIEJ**

1,84
2,49*

Cena regularna (bez obniżek):
4,94 zł/1 opak.

BARONI
Mielonka tyrolska
270 g/1 opak.
* cena regularna,
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 13,30 zł

27% TANIEJ**

3,59
4,94*

DO 27% TANIEJ

Wędliny

DO 26% TANIEJ
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Cena regularna (bez obniżek):
2,69 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt owocowy
400 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,69 zł/1 opak. (1 kg = 6,73 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 5:
2,15 zł/1 opak. (1 kg = 5,38 zł)

4 + 1 GRATIS**

2,15**
2,69*

Cena regularna (bez obniżek):
2,69 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt owocowy
400 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,69 zł/1 opak. (1 kg = 6,73 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 5:
2,15 zł/1 opak. (1 kg = 5,38 zł)

4 + 1 GRATIS**

2,15**
2,69*

Do soboty, 11.02
Cena regularna (bez obniżek):
4,47 zł/1 opak.

PILOS
Napój mleczny 
wysokoproteinowy
350 g/1 opak.
waniliowy lub czekoladowy
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
czekoladowy lub waniliowy
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,55**
4,47*

Do soboty, 11.02
Cena regularna (bez obniżek):
4,47 zł/1 opak.

PILOS
Napój mleczny 
wysokoproteinowy
350 g/1 opak.
waniliowy lub czekoladowy
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
czekoladowy lub waniliowy
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,55**
4,47*

PILOS
Kaszka
wysokobiałkowa
lub pudding
wysokobiałkowy
200 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 2,24 zł

na stałe w Lidl

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

na stałe w Lidl

4,47

PILOS
Jogurt
owocowy, 
tylko 3 składniki
150 g/1 opak.
truskawka, jagoda lub mango
100 g = 1,19 zł

na stałe w Lidl

1,79
PILOS
Jogurt
owocowy, 
tylko 3 składniki
150 g/1 opak.
truskawka, jagoda lub mango
100 g = 1,19 zł

na stałe w Lidl

1,79

• 35 g białka
w opakowaniu

• bez dodatku 
cukrów

• tylko 3 składniki
• ponad 17% owoców

DRUGIE 
JAJA

PYSZNY NABIAŁ 
DO 40% TANIEJ!
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,74 zł/1 opak.

ŁACIATE
Mleko UHT 3,8% Junior
1 l/1 opak.
* cena regularna:
4,49 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena za 1 przy zakupie 6:
3,74 zł/1 opak.

5 + 1 GRATIS**

3,74**
4,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,49 zł/1 opak.

ZŁOTA NIOSKA
Świeże jaja, wielkość M, 
klasa A
10 szt./1 opak.
* cena regularna:
7,49 zł/1 opak. (1 szt. = 0,75 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
5,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,60 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,49 zł/1 opak.

ZŁOTA NIOSKA
Świeże jaja, wielkość M, 
klasa A
10 szt./1 opak.
* cena regularna:
7,49 zł/1 opak. (1 szt. = 0,75 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
5,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,60 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,49*

Do soboty, 11.02
Cena regularna (bez obniżek):
4,47 zł/1 opak.

PILOS
Napój mleczny 
wysokoproteinowy
350 g/1 opak.
waniliowy lub czekoladowy
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
czekoladowy lub waniliowy
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,55**
4,47*

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

PILOS
Serek wiejski lekki
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 0,83 zł

17% TANIEJ**

1,65
1,99*

PILOS
Ser gouda, wiórki
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30 zł

na stałe w Lidl

9,99

ZA JAJO

TYLKO

ZŁ0,60

 40% TANIEJ!DRUGIE 
JAJA
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Ferrero 
Rocher 
Diamante   
300 g/1 opak.
1 kg = 99,97 zł

AŻ 300 g

29,99

23% TANIEJ*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 14,99 zł/1 opak. 

Raffaello, XXL
230 g/1 opak.
100 g 6,95 zł
* w porównaniu z Raffaello, 150 g

15,99 SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Od poniedziałku,  
6.02       Zrób 

     prezent sobie
   lub kochanej 
osobie14

LUTEGO
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Raffaello serce  
140 g/1 opak.
100 g = 14,28 zł

SUPERCENA

19,99

Ferrero Rocher  
100 g/1 opak.

SUPERCENA

9,99

Ferrero Collection
172 g/1 opak.
100 g = 11,62 zł

AŻ 172 g

19,99

Ferrero Collection   
269 g/1 opak.
1 kg = 104,05 zł

AŻ 269 g

27,99



Od poniedziałku, 
6.02 

PREMIERA
W0,40 ZŁ 

ZA 1 SZT.

TYLKO

      Zrób 
     prezent sobie
   lub kochanej 
osobie
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LEONE

Lody w kształcie 
różyczek w wafelku
4 x 130 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 19,21 zł

NOWOŚĆ

9,99

FOR YOU

Świeże makaroniki
2 x 15 g/1 opak.
100 g = 43,30 zł

SUPERCENA

12,99

FOR YOU

Żelki serca 
500 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł

AŻ 500 g

14,99

ARGO

Lizaki serduszka, XXL
10 szt./1 opak.
1 szt. = 0,40 zł

SUPERCENA

3,99

Praliny Madame 
Pompadour, truskawki 
w alkoholu
150 g/1 opak.
100 g = 4,66 zł

NOWOŚĆ

6,99

FOR YOU

Mus czekoladowy 
z truskawkami
2 x 90 g/1 opak.
100 g = 4,44 zł

NOWOŚĆ

7,99



TERRAVITA

Czekolada mleczna 
z truskawkami
91,5 g/1 opak.
100 g = 4,52 zł

NOWOŚĆ

4,29
FOR YOU

Praliny czekoladowe 
z nadzieniem 
orzechowym 
100 g/1 opak.

SUPERCENA

8,99

Pralinki Baci z czekoladą 
deserową
125 g/1 opak.
100 g = 11,99 zł

SUPERCENA

14,99

      Zrób 
     prezent sobie
   lub kochanej 
osobie

48 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 06/23

Od poniedziałku, 
6.02

Zestaw figurek 
z belgijskiej czekolady
– kosmetyki lub narzędzia   
60 g/1 opak.
100 g = 41,65 zł

SUPERCENA

24,99

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

SUPERCENA

19,99

PRODUKT
WŁOSKI



      Zrób 
     prezent sobie
   lub kochanej 
osobie
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MADE IN LAB

Woda perfumowana 
dla kobiet lub dla mężczyzn
100 ml/1 opak.
dostępne numery: 
09, 49, 26, 03 i 05

SUPERCENA

29,99

MEN’STUFF

Skarpety we wzory,
edycja limitowana
1 para/1 opak.
różne wzory

SUPERCENA

7,49

27% 
ORZECHÓW

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 4,29 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi 
orzechami laskowymi
100 g/1 opak.
mleczna, biała lub gorzka
* cena regularna 
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena 1 przy zakupie 3 
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,86**

4,29*



MIKSUJ
DOWOLNIE

WYBRANE KAWY ROZPUSZCZALNE

DRUGI PRODUKT*
32% TANIEJ

* D
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VERDIN FIX
Herbatka ziołowa
z earl greyem, zieloną
lub czarną herbatą
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,30 zł

SUPERCENA

5,99
VERDIN FIX
Herbatka ziołowa
z earl greyem, zieloną
lub czarną herbatą
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,30 zł

SUPERCENA

5,99

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

BELLAROM
Exclusive, kawa mielona
500 g/1 opak.
* cena regularna:
19,99 zł/1 opak. (1 kg = 39,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
15,99 zł/1 opak. (1 kg = 31,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

15,99**
19,99*

Grześki bez czekolady
10 x 26 g/1 opak.
1 kg = 34,58 zł
1 szt. = 0,90 zł

SUPERCENA

8,99
Kinder Maxi, 4-pak
4 x 21 g/1 opak.
100 g = 7,13 zł

AŻ 4 szt.

5,99

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

SAGA
Herbata czarna
100 torebek/1 opak.
* cena regularna
1 torebka = 0,06 zł

TANIEJ

5,09
5,99*

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

SAGA
Herbata czarna
100 torebek/1 opak.
* cena regularna
1 torebka = 0,06 zł

TANIEJ

5,09
5,99*

BELLAROM
Crema,
kawa ziarnista,
100% arabika
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 41,66 zł

SUPERCENA 

49,99

ZA SZT.

TYLKO

ZŁ0,90

1,2 KG
AŻ

coffee

WYBRANE KAWY ROZPUSZCZALNE

32% TANIEJ
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Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

SOLEVITA
Nektar mango
1 l/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49
4,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

SOLEVITA
Nektar mango
1 l/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49
4,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

SOLEVITA
Nektar mango
1 l/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49
4,99*

SŁODKI OWOC, SŁODKA CENA
NEKTAR MANGO

30% TANIEJ

DOOKOŁA ŚWIATA  
Z LIDLEM
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,29 zł/1 but.

PEPSI
Napój gazowany
2 l/1 but.
* cena regularna:
8,79 zł/1 but. (1 l = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 4-paku:
5,79 zł/1 but. (1 l = 2,90 zł)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

5,79**
8,79*

TYMBARK
Napój owocowy
2 l/1 but.
pomarańcza-brzoskwinia, 
jabłko-białe winogrono
lub mango-mięta
1 l = 1,75 zł

SUPERCENA

3,49

Cena regularna (bez obniżek):
3,29 zł/1 but.

FREEWAY
Oranżada 
czerwona,
20% soku
2 l/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 l = 1,35 zł

18% TANIEJ**

2,69
3,29*

Cena regularna (bez obniżek):
3,29 zł/1 but.

FREEWAY
Oranżada 
czerwona,
20% soku
2 l/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 l = 1,35 zł

18% TANIEJ**

2,69
3,29*

Do soboty, 11.02
Cena regularna (bez obniżek):
3,39 zł/1 opak.

PURE ICE
Lód w kostkach
1 kg/1 opak.
* cena regularna,
** w odniesieniu do ceny 
regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

52% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,49**
3,39*

Oshee
Vitamin Water, XXL
1,1 l/1 but.
różne rodzaje
1 l = 2,99 zł

SUPERCENA

3,29
ZBYSZKO
Lemoniada, 
napój gazowany
1 l/1 but.
cytryna-limonka lub aronia-mięta

SUPERCENA

2,69

Cena regularna (bez obniżek):
4,89 zł/1 but.

FREEWAY 
Tonic
2 l/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 l = 2,00 zł

18% TANIEJ**

3,99
4,89*

2,90
ZA 1 L

TYLKO

TYLKO W
4-PAKU
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*** Źródło: Lidl za Panelem Gospodarstw 
Domowych GfK Polonia, cała Polska, rynek piw 
niemieckich marek wg def. Lidla, rok 2021

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

Żywiec
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,99 zł/1 pusz. (1 l = 7,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 8-paku:
3,19 zł/1 pusz. (1 l = 6,38 zł)

20% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

3,19**
3,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,74 zł/1 pusz.

Kozel Leżak
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularna,
cena za 1 przy zakupie 6-paku:
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

22% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

3,49**
4,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,99 zł/1 but.

Perlenbacher Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna:
2,99 zł/1 but. (1 l = 5,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 18:
1,99 zł/1 but. (1 l = 3,98 zł)

12 + 6 
GRATIS**

1,99**
2,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,99 zł/1 but.

Perlenbacher Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna:
2,99 zł/1 but. (1 l = 5,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 18:
1,99 zł/1 but. (1 l = 3,98 zł)

12 + 6 
GRATIS**

1,99**
2,99*

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

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

46% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,29**
4,29*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,39 zł/1 pusz.

Kasztelan Jasne Pełne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 6-paku:
2,79 zł/1 pusz. (1 l = 5,58 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

2,79**
3,79*

8 x 6 x6 x 8 x

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
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Najczęściej 
kupowane  

niemieckie piwo  
w Polsce***

SMAK, KTÓRY ZNASZ, 
W NOWEJ ODSŁONIE
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WSPÓLNE
WIECZORY

Z PACZKĄ

WSPÓLNE
WIECZORY

Z PACZKĄ

Cheetos
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,33 zł

SUPERCENA

4,99 SNACK DAY
Chipsy Tortilla
150 g/1 opak.
100 g = 2,33 zł

na stałe w Lidl

3,49

SNACK DAY
Chrupki Sky Mix
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,63 zł

na stałe w Lidl

3,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,19 zł/1 opak.

ALESTO
Słonecznik łuskany 
prażony, solony
100 g/1 opak.
* cena regularna:
2,19 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
1,75 zł/1 opak.

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,75**
2,19*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 14,28 zł/1 opak.

ALESTO
Orzechy makadamia
125 g/1 opak.
* cena regularna:
14,28 zł/1 opak. (100 g = 11,42 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
11,39 zł/1 opak. (100 g = 9,11 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,39**
14,28*

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

ALESTO
Mieszanka bakaliowa
200 g/1 opak.
klasyczna lub egzotyczna
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak. (100 g = 5,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

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

ALESTO
Mieszanka bakaliowa
200 g/1 opak.
klasyczna lub egzotyczna
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak. (100 g = 5,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,74 zł/1 pusz.

Kozel Leżak
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularna,
cena za 1 przy zakupie 6-paku:
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

22% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

3,49**
4,49*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

BEZ DODATKU 
WZMACNIACZY 

SMAKU
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POLSKIE MŁYNY
Mąka Szymanowska,
XXL
2 kg/1 opak.
1 kg = 3,25 zł

SUPERCENA

6,49
Do soboty, 11.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

DIAMANT
Cukier trzcinowy 
nierafinowany
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

20% TANIEJ**

4,79
5,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,79 zł/1 opak.

FRESHONA
Kapusta czerwona
720 ml (585 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna
(1 kg = 6,75 zł wg masy po odsączeniu)

TANIEJ

3,95
4,79*

Do soboty, 11.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,70 zł/1 opak.

VEMONDO
Makaron warzywny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

60% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,99**
5,70*

Do soboty, 11.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,70 zł/1 opak.

VEMONDO
Makaron warzywny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

60% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,99**
5,70*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

50%

WYBRANE zupy 
Chef Select  
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

MIKSUJ
DOWOLNIE

Produkty

do 60% TANIEJ

 50% TANIEJ!DRUGI
PRODUKT
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Do soboty, 11.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

DIAMANT
Cukier trzcinowy 
nierafinowany
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

20% TANIEJ**

4,79
5,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,79 zł/1 opak.

FRESHONA
Kapusta czerwona
720 ml (585 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna
(1 kg = 6,75 zł wg masy po odsączeniu)

TANIEJ

3,95
4,79*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,49 zł/1 opak.

KUBUŚ BABY
Mus + kaszka
lub mus owocowo-
-marchewkowy
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,79 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 4 opak.:
2,35 zł/1 opak.

60% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

2,35**
2,79*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,49 zł/1 opak.

KUBUŚ BABY
Mus + kaszka
lub mus owocowo-
-marchewkowy
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,79 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 4 opak.:
2,35 zł/1 opak.

60% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

2,35**
2,79*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 38,99 zł/1 opak.

HIPP
BIO Combiotik 2 mleko 
następne po 6. mies. lub 
Junior Combiotik 3 po
1. roku lub Junior 
Combiotik 4 po 2. roku lub 
Junior Combiotik
5 dla przedszkolaka
550 g/1 opak.
* cena regularna:
39,99 zł/1 opak. (1 kg = 72,71 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
29,99 zł/1 opak. (1 kg = 54,53 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

29,99**
39,99*

Do soboty, 11.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,29 zł/1 opak.

BOBOVITA
Kaszka mleczna
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,29 zł/1 opak. (100 g = 3,17 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
5,79 zł/1 opak. (100 g = 2,52 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,79**
7,29*

Do soboty, 11.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,29 zł/1 opak.

BOBOVITA
Kaszka mleczna
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,29 zł/1 opak. (100 g = 3,17 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
5,79 zł/1 opak. (100 g = 2,52 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,79**
7,29*

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

LUPILU
BIO Danie dla dzieci 
po 5. mies. życia
190 g/1 opak.
* cena regularna:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 2,10 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 1,68 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

LUPILU
BIO Danie dla dzieci
po 8. mies. życia
220 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,67 zł

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

LUPILU
BIO Danie dla dzieci
po 8. mies. życia
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,59 zł/1 opak. (100 g = 2,09 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
3,67 zł/1 opak. (100 g = 1,67 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,67**
4,59*

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

LUPILU
BIO Danie dla dzieci
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 1,60 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,99**
4,99*

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

LUPILU
BIO Danie dla dzieci
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 1,60 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,99**
4,99*

20 zł**
OSZCZĘDZASZ

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI MIKSUJ

DOWOLNIE  60% TANIEJ!TRZECI
PRODUKT
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 12,49 zł/1 opak.

LUPILU PREMIUM
Pieluszki 1 newborn
26 szt./1 opak.
* cena regularna:
12,49 zł/1 opak. (1 szt. = 0,49 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
9,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,39 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
12,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 19,49 zł/1 opak.

LUPILU PREMIUM
Pieluszki 2 mini
44 szt./1 opak.
* cena regularna:
19,49 zł/1 opak. (1 szt. = 0,45 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
15,59 zł/1 opak. (1 szt. = 0,36 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

15,59**
19,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 31,69 zł/1 opak.

LUPILU PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 4 maxi
lub 5 junior
54 szt., 46 szt., 39 szt./1 opak.
* cena regularna:
31,69 zł/1 opak. (1 szt. = 0,59/0,69/0,82 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
25,35 zł/1 opak. (1 szt. = 0,47/0,56/0,65 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

25,35**
31,69*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 33,69 zł/1 opak.

LUPILU PREMIUM
Pieluszki 6 extra large
38 szt./1 opak.
* cena regularna:
33,69 zł/1 opak. (1 szt. = 0,89 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
26,95 zł/1 opak. (1 szt. = 0,71 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

26,95**
33,69*

13,48 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ
DO

0,39
26 szt.

za sztukę
0,56

46 szt.

za sztukę

0,36
44 szt.

za sztukę

0,65
39 szt.

za sztukę

0,47
54 szt.

za sztukę
0,71

38 szt.

za sztukę

DRUGI 
PRODUKT 40% TANIEJ!

PIELUSZKI LUPILU PREMIUM
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,79 zł/1 opak.

LUPILU
Biodegradowalne chusteczki 
nawilżane dla dzieci
72 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,79 zł/1 opak. (1 szt. = 0,06 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
2,70 zł/1 opak. (1 szt. = 0,04 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,70**
3,79*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,79 zł/1 opak.

LUPILU
Biodegradowalne chusteczki 
nawilżane dla dzieci
72 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,79 zł/1 opak. (1 szt. = 0,06 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
2,70 zł/1 opak. (1 szt. = 0,04 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,70**
3,79*

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

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

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,19**
6,99*

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

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

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,19**
6,99*

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

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

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,69**
8,99*

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

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

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,69**
8,99*

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

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

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,99**
5,99*

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

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

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,99**
5,99*

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

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

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,99*

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

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

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

97% SKŁADNIKÓW 
NATURALNYCH

Z DODATKIEM
ŁAGODZĄCEGO

PANTENOLU

OCHRONA 
MIKROBIOMU

Z SOKIEM Z LIŚCI 
ALOESU I ALANTOINĄ
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 19,99 zł/1 opak.

GARNIER
Balsam lub mleczko
do ciała
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
19,99 zł/1 opak. (1 l = 49,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
14,39 zł/1 opak. (1 l = 35,98 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

14,39**
19,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 8,39 zł/1 opak.

GARNIER
Regenerujący krem do rąk
100 ml/1 opak.
* cena regularna:
11,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
8,99 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
11,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 10,99 zł/1 opak.

PALMOLIVE
Kremowy żel pod prysznic
dla kobiet lub dla mężczyzn
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
10,99 zł/1 opak. (1 l = 21,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
8,19 zł/1 opak. (1 l = 16,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,19**
10,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 12,99 zł/1 opak.

PALMOLIVE WELLNESS
Żel pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
12,99 zł/1 opak. (1 l = 25,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
9,69 zł/1 opak. (1 l = 19,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,69**
12,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

ELMEX/ELMEX JUNIOR
Pasta do zębów specjalistyczna, 
Caries Protection Whitening lub dla dzieci
50 ml, 75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,99**
11,99*GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

ELMEX/ELMEX JUNIOR
Pasta do zębów specjalistyczna, 
Caries Protection Whitening lub dla dzieci
50 ml, 75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,99**
11,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

ELMEX/ELMEX JUNIOR
Pasta do zębów specjalistyczna, 
Caries Protection Whitening lub dla dzieci
50 ml, 75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,99**
11,99*

CIEN
Krem do rąk z pompką
275 ml/1 opak.
1 l = 36,33 zł

AŻ 275 ml

9,99
CIEN
Kremowy żel pod prysznic 
dla kobiet
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 12,48 zł

na stałe w Lidl

4,99

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

DRUGI PRODUKT
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KOSMETYCZNA

OBRÓĆ BUTELKĘ 

I ZUŻYJ DO OSTATNIEJ

KROPLI

NOWOŚĆ LIDLA

NAWILŻA
I REGENERUJE

PIELĘGNUJĄCA
FORMUŁA

URZEKAJĄCY
ZAPACH



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

FLORALYS
Ręcznik papierowy,
3-warstwowy
4 rolki/1 opak.
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak. (1 rolka = 2,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
8,49 zł/1 opak. (1 rolka = 2,13 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,49**
9,99*

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

FLORALYS
Ręcznik papierowy,
3-warstwowy
4 rolki/1 opak.
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak. (1 rolka = 2,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
8,49 zł/1 opak. (1 rolka = 2,13 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,49**
9,99*

R 06/23

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

FLORALYS
Papier toaletowy, 
3-warstwowy
10 rolek/1 opak.
* cena regularna:
17,99 zł/1 opak. (1 rolka = 1,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
13,99 zł/1 opak. (1 rolka = 1,40 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

13,99**
17,99*

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

FLORALYS
Papier toaletowy, 
3-warstwowy
10 rolek/1 opak.
* cena regularna:
17,99 zł/1 opak. (1 rolka = 1,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
13,99 zł/1 opak. (1 rolka = 1,40 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

13,99**
17,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 12,99 zł/1 opak.

PALMOLIVE WELLNESS
Żel pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
12,99 zł/1 opak. (1 l = 25,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
9,69 zł/1 opak. (1 l = 19,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,69**
12,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

∙  SUPERDŁUGIE 
ROLKI

∙  MIĘKKI  
I WYTRZYMAŁY 

∙  EKSTRACHŁONNY

KOSMETYKI MARKI L’ORÉAL ELSEVE 

DRUGI PRODUKT DO

DRUGI PRODUKT

44% TANIEJ

50% TANIEJ***

**
* 
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 26,99 zł/1 opak.

W5
Tabletki do zmywarki 
Lemon All-in-1 Power
60 szt./1 opak.
* cena regularna:
26,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,45 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
19,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,34 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

19,99**
26,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 26,99 zł/1 opak.

W5
Tabletki do zmywarki 
Lemon All-in-1 Power
60 szt./1 opak.
* cena regularna:
26,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,45 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2:
19,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,34 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

19,99**
26,99*

Do soboty, 11.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak. 

W5
Żel do udrożniania rur
1 l/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

5,19**
6,99* 

Do soboty, 11.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak. 

W5
Żel do udrożniania rur
1 l/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

5,19**
6,99* 

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

WUNDER-BAUM
Zapach do auta
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
3,99 zł/1 opak.

2 + 1 GRATIS**

3,99**
5,99*

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

WUNDER-BAUM
Zapach do auta
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
3,99 zł/1 opak.

2 + 1 GRATIS**

3,99**
5,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 11,29 zł/1 opak.

AIR WICK
Wkład do odświeżacza 
powietrza
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
16,99 zł/1 opak. (100 ml = 6,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
11,29 zł/1 opak. (100 ml = 4,52 zł)

2 + 1 GRATIS**

11,29**
16,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 11,29 zł/1 opak.

AIR WICK
Wkład do odświeżacza 
powietrza
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
16,99 zł/1 opak. (100 ml = 6,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3:
11,29 zł/1 opak. (100 ml = 4,52 zł)

2 + 1 GRATIS**

11,29**
16,99*

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

ARIEL
Kapsułki do prania 
kolorów All in 1 Pods
44 szt./1 opak.
1 szt. = 1,10 zł
* w porównaniu z kapsułkami 
do prania kolorów Ariel All in 1 Pods szt.

43% TANIEJ*

47,99

BOBINI BABY
Hypoalergiczny płyn 
do prania lub do płukania 
1,8 l/1 opak.
1 l = 9,44 zł

SUPERCENA

16,99

60
AŻ

tabletek

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

0,34 ZŁ
ZA SZT.

TYLKO

1,10 ZŁ
ZA SZT.

TYLKO

5,70 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

44
PRANIA

przebadany 
dermatologicznie, 
polecany osobom 
o skórze wrażliwej
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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!

Nadaje się
do domu Podlewać

umiarkowanie
Podlewać
rzadko

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Wysokość 
(z doniczką) Półcień Stanowisko

zacienione

Róże, 13 szt.
1 bukiet
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

11,99

Kaktusy i sukulenty
 2+1 GRATIS

    MIKSUJ DOWOLNIE

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

Polskie tulipany, 
7 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa codziennie
* cena regularna: 12,99 zł/1 bukiet
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 bukietów lub ich 
wielokrotności: 9,95 zł/1 bukiet

70% TANIEJ**

TRZECI
BUKIET

9,95**
12,99*

2 + 1 GRATIS**

11,38**
16,99*

Kaktus w terakocie
różne rodzaje 
1 szt.
* cena regularna: 
16,99 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 szt. lub ich wielokrotności:  
11,38 zł/1 szt. 

10,5 cm

16 cm

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

2 + 1 GRATIS**

11,38**
16,99*

Sukulent
różne rodzaje 
1 szt.
* cena regularna: 
16,99 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 szt. lub ich wielokrotności:
11,38 zł/1 szt. 

12 cm

16 cm

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

MIKSUJ
DOWOLNIE
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CEN MASŁA!

CEN SERÓW!

PRZEZ CAŁY LUTY

MY WCIĄŻ OBNIŻAMY CENY, TY WCIĄŻ OSZCZĘDZASZ!
Specjalnie dla naszych klientów ruszamy z nową odsłoną

Lidlowego Programu Oszczędnościowego!

Uwaga! Teraz do naszych promocji w ramach
Lidlowych Cen, Taniej Soboty oraz z aplikacją Lidl Plus

Więcej informacj na www.lidl.pl/program

dodajemy nowe akcje, dzięki którym każda rodzina
może oszczędzać co miesiąc jeszcze więcej!




