
61% TANIEJ

4,99 
12,99*

Polska papryka 
czerwona, luzem
1 kg
* cena z dnia 30.08.2022 

UWAGA! NISKO!

BIELMAR
Olej rzepakowy Beskidzki
1 l/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,99*
10,99

1 + 1 GRATIS

5,39 *
10,95

PIKOK
Kiełbasa śląska
550 g/1 opak.
* cena regularna: 
10,95/1 opak. (1 kg = 19,91)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,39/1 opak. (1 kg = 9,80) 
Limit: 4 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie 
będzie sprzedawane w cenie 10,95 zł/ 1 opak.

Aktywuj w aplikacji

36%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ

RZEŹNIK
Boczek bez kości
1 kg

SUPERCENA

12,99

54% TANIEJ

5,99 
13,29*

Winogrono 
jasne, luzem
1 kg
* cena z dnia 30.08.2022 

WSZYSTKIE kawy mielone i rozpuszczalne

 60% TANIEJ*DRUGI 
PRODUKT

* Dotyczy produktu tańszego lub w tej samej cenie.
Limit: 2 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej. 
Promocja nie dotyczy kaw sprzedawanych w ekspresach i kawomatach na terenie sklepu.

TYLKO 
W PIĄTEK

02.09

MIKSUJ
DOWOLNIE

5743

Od CZWARTKU, 01.09 do SOBOTY, 03.09  
lub do wyczerpania zapasów

OD CZWARTKU







UWAGA! NISKO!

  60% TANIEJ*
4 W CENIE 2*

WSZYSTKIE lody na patyku, 
w kubeczku, rożki i lodowe kanapki

do 220 ml 

* Dotyczy produktów najtańszych lub w tej samej cenie. Promocja nie obejmuje wielopaków. 

TYLKO 
W CZWARTEK

01.09

L I D L A

MIKSUJ
DOWOLNIE

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 35/22

Tylko w czwartek, 
01.09 

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 35/22



UWAGA! NISKO!

WSZYSTKIE kawy mielone
i rozpuszczalne

  60% TANIEJ*
DRUGI PRODUKT4 W CENIE 2*

* Dotyczy produktu tańszego lub w tej samej cenie. 
Limit: 2 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie 
będzie sprzedawane w cenie regularnej.
Promocja nie dotyczy kaw sprzedawanych w ekspresach i kawomatach na terenie sklepu.

MIKSUJ
DOWOLNIE

TYLKO 
W PIĄTEK

02.09

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 35/22

Tylko w piątek, 
02.09 

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 35/22



UWAGA! NISKO!

NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO! 

Trzeci produkt 
63% TANIEJ

PILOS
Polski ser carski
w opakowaniu typu koperta
130 g/1 opak.
* cena regularna: 
4,19/1 opak. (100 g = 3,22)
cena przy zakupie 3 opak.: 
3,29/1 opak. (100 g = 2,53)
Limit: 3 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie 
będzie sprzedawane w cenie 4,19 zł/1 opak.

3,29*
4,19

Z kuponem

3,25
4,69

30%
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

TARG RYBNY LIDLA 
Pstrąg tęczowy 
łososiowy,  
filet ze skórą 
100 g
1 kg = 32,50
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

44 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 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09 

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 35/22



UWAGA! NISKO!

0,74 zł
za sztukę

od

0,53 zł
za sztukę

od

PAMPERS
Pantsy 4, 5 lub 6, megapaka
84-108 szt./1 opak.
1 szt. = 0,74-0,94

DUŻE OPAKOWANIE

78,99

PAMPERS
Pieluszki 3, 4 lub 5, megapaka
110-152 szt./1 opak.
1 szt. = 0,53-0,73

DUŻE OPAKOWANIE

79,99
PILOS
Polski ser carski
w opakowaniu typu koperta
130 g/1 opak.
* cena regularna: 
4,19/1 opak. (100 g = 3,22)
cena przy zakupie 3 opak.: 
3,29/1 opak. (100 g = 2,53)
Limit: 3 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie 
będzie sprzedawane w cenie 4,19 zł/1 opak.

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

R 35/22Artykuły 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 35/22 5

Od czwartku,
01.09



UWAGA! NISKO!

Drugi produkt 
40% TANIEJ

36,49*
45,99

BELLAROM
Barista crema lub 
espresso, kawa ziarnista, 
z certyfikatem RA 
1 kg/1 opak.
* cena regularna: 
45,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.: 
36,49/1 opak. 

Kup 3, zapłać 
66% MNIEJ

2,15*
2,79

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna, 
biała lub deserowa, 
z certyfikatem RA 
100 g/1 opak.
* cena regularna: 2,79/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak.: 2,15/1 opak.

MIKSUJ
DOWOLNIE

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

R 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09 



PIKOK
Parówki drobiowe,
porcja rodzinna
700 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 kg = 14,27)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,99/1 opak. (1 kg = 11,41)

Drugi produkt
40% TANIEJ

7,99*
9,99

Carlsberg**
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,29/1 pusz. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 12-paku:
2,29/1 pusz. (1 l = 4,58)

Kup X-pak, zapłać
XX% MNIEJ

Kup 12-pak, zapłać
30% MNIEJ

2,29*
3,29

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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UWAGA! NISKO!
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7Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09



1+1 GRATIS

1,24
2,49

Figi świeże 
1 szt.
* cena regularna: 2,49/1 szt.
cena przy zakupie 2 szt. 
lub wielokrotności 2 szt.: 1,24/1 szt. 

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 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09 



54% TANIEJ 

5,99
13,29*

Winogrono 
jasne, 
luzem 
1 kg
* cena z dnia 30.08.2022

25% TANIEJ 

2,99
3,99

BIO Mini 
Marchewki
200 g/1 opak.
100 g = 1,50

2+1 GRATIS

2,32
3,49

Kiwi Gold  
1 szt.
* cena regularna: 3,49/1 szt.
cena przy zakupie 3 szt. 
lub wielokrotności 3 szt.: 2,32/1 szt. 

Maliny 
125 g/1 opak.
* cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,19*
6,99

Aktywuj w aplikacji

80%
TANIEJ

DRUGI OPAK

PRZEKĄSKI
W PYSZNYM WYDANIU

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

R 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09 



36% TANIEJ 

2,30
3,60

Polski czosnek, luzem 
100 g

30% TANIEJ 

4,89
6,99

Pomarańcze 
deserowe, 
luzem 
1 kg

25% TANIEJ 

2,99
3,99

Polska kapusta 
czerwona, luzem 
1 kg

25% TANIEJ 

2,99
3,99

Polska kolendra 
w doniczce 
1 szt.

26% TANIEJ 

3,69
4,99

Polskie śliwki 
węgierki 
1 kg/1 opak.

OWOCE I WARZYWA DO 53% TANIEJ!

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

R 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09 

10



61% TANIEJ 

4,99
12,99*

Polska papryka czerwona, luzem 
1 kg
* cena z dnia 30.08.2022

25% TANIEJ 

2,99
3,99

Polska dynia, luzem 
1 kg

24% TANIEJ 

4,99
6,65

Polska włoszczyzna, 
młoda 
1 pęczek

Polskie śliwki 
węgierki
1 kg/1 opak.

OWOCE I WARZYWA DO 53% TANIEJ!

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

R 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09 

11



Z PIECA
KAMIENNEGO

MIKSUJ
DOWOLNIE

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.

R 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09



Z PIECA
KAMIENNEGO

Z PIECA
KAMIENNEGO

PROSTY
SKŁAD

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 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09



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 35/22



REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś – podroby
500 g/1 opak.
wątróbka, żołądki lub łapki
1 kg = 21,98

SUPERCENA

10,99
REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś – podroby
500 g/1 opak.
wątróbka, żołądki lub łapki
1 kg = 21,98

SUPERCENA

10,99

REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś – porcja 
rosołowa
1 kg

SUPERCENA

10,99
REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś – porcja 
rosołowa
1 kg

SUPERCENA

10,99

SOKOŁÓW
Polska wołowina –
tatar ekstra
150 g/1 opak.
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99 SOKOŁÓW
Polska wołowina –
tatar ekstra
150 g/1 opak.
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
ligawa
1 kg

SUPERCENA

39,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
ligawa
1 kg

SUPERCENA

39,99

RZEŹNIK OD FARMY DO STOŁU
Polskie mięso mielone 
z szynki, polskie mięso 
mielone z łopatki 
wieprzowej lub polski 
schab w plastrach
300 g, 400 g/1 opak.
1 kg = 33,30/24,98

na stałe w ofercie

9,99

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 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09



RZEŹNIK
Polski kurczak Biesiadny, 
z chowu bez antybiotyków 
– skrzydła
1 kg

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK
Polski kurczak Biesiadny, 
z chowu bez antybiotyków 
– skrzydła
1 kg

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
medaliony z polędwicy
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Boczek bez kości
1 kg

SUPERCENA

12,99

MORLINY
Polędwica
wieprzowa, XXL
1 kg

SUPERCENA

24,99

ROŚNIE OKOŁO 
30% WOLNIEJ*

* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

Mięso

W SUPERCENACH

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 35/22

Od czwartku, 
01.09



RZEŹNIK
Filet z kaczki wolno 
gotowany z sosem 
żurawinowym
430 g/1 opak.
1 kg = 51,14

SUPERCENA

21,99

RZEŹNIK
Nogi z kaczki wolno 
gotowane z sosem 
żurawinowym
480 g/1 opak.
1 kg = 39,15

SUPERCENA

18,79

RZEŹNIK
Polski indyk – rolada 
z pietruszką do piekarnika
600 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK
Szynka sznurowana 
do pieczenia 
lub wędzenia
1 kg

SUPERCENA

19,99

RZEŹNIK
Polski kurczak do 
pieczenia z boczkiem 
w marynacie
1 kg

SUPERCENA

12,99

DELUXE
Kaczka faszerowana 
grzybami i kaszą
1 kg

SUPERCENA

15,99

SOKOŁÓW
Rolady wołowe
wolno gotowane
600 g/1 opak.
1 kg = 41,65

SUPERCENA

24,99
RZEŹNIK
Polski kurczak Biesiadny, 
z chowu bez antybiotyków 
– skrzydła
1 kg

SUPERCENA

11,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

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

R 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09



PILOS
Polski ser carski 
w opakowaniu typu koperta
130 g/1 opak.
* cena regularna:
4,19/1 opak. (100 g = 3,22)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,29/1 opak. (100 g = 2,53)
Limit na paragon: 3 opak. 
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 4,19 zł/1 opak.

Trzeci produkt
63% TANIEJ

3,29*
4,19

VALLEY SPIRE
Ser cheddar
w kawałku
250 g/1 opak. 
* cena regularna:
12,49/1 opak. (100 g = 5,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,89/1 opak. (100 g = 3,96)

Drugi produkt
40% TANIEJ

9,89*
12,49

VALLEY SPIRE
Ser cheddar
w kawałku
250 g/1 opak. 
* cena regularna:
12,49/1 opak. (100 g = 5,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,89/1 opak. (100 g = 3,96)

Drugi produkt
40% TANIEJ

9,89*
12,49

MLEKOVITA
Mascarpone 
Kuchmistrza
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98

SUPERCENA

12,99
MLEKOVITA
Mascarpone 
Kuchmistrza
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98

SUPERCENA

12,99

MLEKOVITA
Ser gouda i cheddar
Party Time Duo, wiórki
380 g/1 opak.
1 kg = 26,29

SUPERCENA

9,99
MLEKOVITA
Ser gouda i cheddar
Party Time Duo, wiórki
380 g/1 opak.
1 kg = 26,29

SUPERCENA

9,99

DESKA SERÓW LIDLA
Ser śmietankowy 
cambozola
100 g
1 kg = 67,90

na stałe w ofercie 

6,79 DESKA SERÓW LIDLA
Ser śmietankowy 
cambozola
100 g
1 kg = 67,90

na stałe w ofercie 

6,79

WYGODNE OPAKOWANIE TYPU KOPERTA 
– GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

NOWOŚĆZ
N

AJDZIESZ M
N

IEW KOSZYKU
WIKLINOWYM

Smaczna w każdym

 WYDANIU

bardzo kremowy
z pikantną nutą 
z porostem białej  
i przerostem niebieskiej  
pleśni

18 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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VALLEY SPIRE
Ser cheddar
w kawałku
250 g/1 opak. 
* cena regularna:
12,49/1 opak. (100 g = 5,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,89/1 opak. (100 g = 3,96)

Drugi produkt
40% TANIEJ

9,89*
12,49

FARMER
Jogurt z drażami
135 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 1,40

SUPERCENA

1,89
FARMER
Jogurt z drażami
135 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 1,40

SUPERCENA

1,89

PILOS PURE
Jogurt pitny
z owsem
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,49/1 opak. (100 g = 1,00)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,99/1 opak. (100 g = 0,80)

4 + 1 GRATIS

1,99*
2,49

PILOS
Jogurt owocowy
w saszetce
120 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
1,99/1 opak. (100 g = 1,66)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,59/1 opak. (100 g = 1,33)

4 + 1 GRATIS

1,59*
1,99

PILOS
Jogurt owocowy
w saszetce
120 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
1,99/1 opak. (100 g = 1,66)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,59/1 opak. (100 g = 1,33)

4 + 1 GRATIS

1,59*
1,99

PILOS
Mleczna kanapka
28 g/1 opak.
* cena regularna:
1,32/1 opak. (100 g = 4,71)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,05/1 opak. (100 g = 3,75)

4 + 1 GRATIS

1,05*
1,32

PILOS
Mleczna kanapka
28 g/1 opak.
* cena regularna:
1,32/1 opak. (100 g = 4,71)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,05/1 opak. (100 g = 3,75)

4 + 1 GRATIS

1,05*
1,32

PILOS
Amelia, batonik 
twarogowy
40 g/1 opak.
z orzechami laskowymi lub z malinami
* cena regularna:
1,59/1 opak. (100 g = 3,98)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,27/1 opak. (100 g = 3,18)

4 + 1 GRATIS

1,27*
1,59

PILOS
Amelia, batonik 
twarogowy
40 g/1 opak.
z orzechami laskowymi lub z malinami
* cena regularna:
1,59/1 opak. (100 g = 3,98)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,27/1 opak. (100 g = 3,18)

4 + 1 GRATIS

1,27*
1,59

PILOS
Amelia, serek 
homogenizowany
o smaku waniliowym,
4-pak
4 x 150 g/1 opak.
1 kg = 9,65

na stałe w ofercie  

5,79

PILOS
Amelia, serek 
homogenizowany
o smaku waniliowym,
4-pak
4 x 150 g/1 opak.
1 kg = 9,65

na stałe w ofercie  

5,79

cocoa

Przekąski

Smaczna w każdym

W SUPERCENACH

19Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

50%

VEMONDO
Vegangurt owocowy 
z wapniem i witaminami
400 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
kokos-porzeczka-czereśnia, kokos-ananas
lub kokos-nektarynka-morela
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,19*
6,99

DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

50%

VEMONDO
Vegangurt owocowy 
z wapniem i witaminami
400 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
kokos-porzeczka-czereśnia, kokos-ananas
lub kokos-nektarynka-morela
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,19*
6,99

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

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

50%

VEMONDO
Vegangurt owocowy 
z wapniem i witaminami
400 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
kokos-porzeczka-czereśnia, kokos-ananas
lub kokos-nektarynka-morela
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,19*
6,99

Karmazyn,
tusza
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99
Karmazyn,
tusza
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99

Makrela, tusza
100 g
1 kg = 25,90

SUPERCENA

2,59
Makrela, tusza
100 g
1 kg = 25,90

SUPERCENA

2,59

Dorada 
patroszona
100 g
1 kg = 42,90

SUPERCENA

4,29
Dorada 
patroszona
100 g
1 kg = 42,90

SUPERCENA

4,29

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny, 
filet ze skórą,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90

SUPERCENA

5,99
TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny, 
filet ze skórą,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90

SUPERCENA

5,99

Łosoś
pacyficzny, 
tusza
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99
Łosoś
pacyficzny, 
tusza
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99

Dorsz czarny dzwonko
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 39,90

NOWOŚĆ

3,99 Dorsz czarny dzwonko
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 39,90

NOWOŚĆ

3,99

Ryby

W SUPERCENACH

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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NAUTICA
Łosoś pacyficzny sockeye 
wędzony na zimno,
z certyfikatem MSC,
w plastrach
100 g/1 opak.
* cena regularna:
15,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.:
12,49/1 opak. 

Drugi produkt
42% TANIEJ

12,49*
15,99

FROSTA
Nuggetsy 
rybne
z fileta,
z certyfikatem 
MSC
240 g/1 opak.
100 g = 4,16

SUPERCENA

9,99

SEKO
Beczka Śledzi
550 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,98

SUPERCENA

10,99

LUCKY FISH 
Sushi Oishi
390 g/1 opak.
1 kg = 56,38

SUPERCENA

21,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
30%

TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg tęczowy
łososiowy,
filet ze skórą
100 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,25
4,69

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
30%

TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg tęczowy
łososiowy,
filet ze skórą
100 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,25
4,69

Łosoś pacyficzny, XXL
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90

NOWOŚĆ

5,99 Łosoś pacyficzny, XXL
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90

NOWOŚĆ

5,99

390 G
AŻ

22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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OJCOWA WĘDZARNIA
Kiełbasa wiejska 
z Michałowa
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99

MORLINY
Polska szynka
morlińska wędzona
200 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (100 g = 4,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,19/1 opak. (100 g = 3,60)

Drugi produkt
40% TANIEJ

7,19*
8,99

MORLINY
Szynka drobiowa 
o smaku maślanym,
duża paczka
200 g/1 opak.
100 g = 4,50

SUPERCENA

8,99
MORLINY
Rodzinna 
z warzywami
200 g/1 opak.
100 g = 2,75

SUPERCENA

5,49

OJCOWA WĘDZARNIA
Kaszanka gryczana
100 g
1 kg = 17,90

SUPERCENA

1,79
OJCOWA WĘDZARNIA
Serdelki z cielęciną
320 g/1 opak.
1 kg = 24,03

23% TANIEJ

7,69
9,99

JAK ZA STARYCH                     DOBRYCH CZASÓW

WYJĄTKOWE WĘDLINY 
Z MAZOWSZA

23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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WE WRZEŚNIU PRODUKTY  

Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

OSZCZĘDZASZ

10%

ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE
ŚWIEŻO WYPIEKANE CHLEBY I BUŁKI
DANIA W SŁOICZKACH DLA DZIECI  
(LUPILU, HIPP, BOBOVITA)
oraz wiele innych produktów do przygotowywania codziennych posiłków. 
Szczegóły i regulamin  dostępne na www.lidl.pl.

KUPUJĄC NP.:

25Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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INKA
Napój owsiany
1 l/1 opak.
* cena regularna:
7,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.:
6,39/1 opak. 

Drugi produkt
40% TANIEJ

6,39*
7,99

TARCZYŃSKI
Roślinne kabanosy
oryginalne, piri-piri
lub 3 ziarna**
90 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 6,66)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,79/1 opak. (100 g = 5,32)

Drugi produkt
40% TANIEJ

4,79*
5,99

GARDEN GOURMET
Roślinne klopsiki
200 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (100 g = 5,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,99/1 opak. (100 g = 4,00)

Drugi produkt
40% TANIEJ

7,99*
9,99

GARDEN GOURMET
Roślinne nuggetsy
200 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (100 g = 5,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,99/1 opak. (100 g = 4,00)

Drugi produkt
40% TANIEJ

7,99*
9,99

TARCZYŃSKI
Roślinne parówki
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

na stałe w ofercie 

5,99

BAKOMA AVE VEGE
Deser na kremie 
kokosowym
165 g/1 opak.
słony karmel lub kawa
100 g = 2,12

SUPERCENA

3,49

CHEF SELECT
Hummus Trio
210 g/1 opak.
klasyczny, pomidorowy
i paprykowy
100 g = 2,85

na stałe w ofercie 

5,99

MIKSUJ
DOWOLNIE
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TARCZYŃSKI
Roślinne kabanosy
oryginalne, piri-piri
lub 3 ziarna**
90 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 6,66)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,79/1 opak. (100 g = 5,32)

Drugi produkt
40% TANIEJ

4,79*
5,99

TARCZYŃSKI
Roślinne parówki
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

na stałe w ofercie 

5,99

BAKOMA AVE VEGE
Deser na kremie 
kokosowym
165 g/1 opak.
słony karmel lub kawa
100 g = 2,12

SUPERCENA

3,49

ITALIAMO
Pizza**
350 g, 400 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
14,99/1 opak. (1 kg = 42,83/37,48)
cena przy zakupie 3 opak.:
11,99/1 opak. (1 kg = 34,26/29,98)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

11,99*
14,99

BERTONCELLO
Gnocchi
500 g/1 opak.
1 kg = 13,98

SUPERCENA

6,99

CHEF SELECT
Świeży włoski
makaron
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,23/1 opak. (100 g = 2,09)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,25/1 opak. (100 g = 1,70)

Drugi produkt
36% TANIEJ

4,25*
5,23

FRESH LINE
Lunchbox z mozzarellą 
i suszonymi pomidorami
200 g/1 opak.
100 g = 3,50

SUPERCENA

6,99

TRATTORIA ALFREDO
La Pinsa**
385-405 g/1 opak.
margherita lub tonno
1 kg = 31,14-29,60

SUPERCENA

11,99

CHEF SELECT
Lasagne
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,98

na stałe w ofercie 

7,99

CHEF SELECT
Hummus Trio
210 g/1 opak.
klasyczny, pomidorowy
i paprykowy
100 g = 2,85

na stałe w ofercie 

5,99

Uczta
we włoskim stylu

W SUPERCENACH

**
 P

ro
d

u
kt

 d
o

st
ęp

n
y 

w
 w

yb
ra

n
yc

h 
sk

le
p

ac
h.

 S
p

ra
w

d
ź 

d
o

st
ęp

n
o

ść
 w

 s
kl

ep
ie

 w
 c

za
si

e 
o

b
ow

ią
zy

w
an

ia
 p

ro
m

o
cj

i.

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.

R 35/22

Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09



BON GELATI
Lody familijne, XXL
2 l/1 opak.
truskawka-wanilia-czekolada
lub straciatella-orzech-pistacja
1 l = 3,40

20% TANIEJ

6,79
8,56 BON GELATI

Lody familijne, XXL
2 l/1 opak.
truskawka-wanilia-czekolada
lub straciatella-orzech-pistacja
1 l = 3,40

20% TANIEJ

6,79
8,56

GELATELLI
Lody Dark w ciemnej 
czekoladzie na patyku
w wielopaku,
z certyfikatem RA
6 x 110 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 18,17

SUPERCENA

11,99
GELATELLI
Lody Dark w ciemnej 
czekoladzie na patyku
w wielopaku,
z certyfikatem RA
6 x 110 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 18,17

SUPERCENA

11,99

BON GELATI
Lody z migdałami w białej 
czekoladzie na patyku
w wielopaku,
z certyfikatem RA
6 x 120 ml/1 opak.
* cena regularna:
14,27/1 opak. (1 l = 19,82)
cena przy zakupie 2 opak.:
10,69/1 opak. (1 l = 14,85)

Drugi produkt
50% TANIEJ

10,69*
14,27

BON GELATI
Lody z migdałami
w mlecznej czekoladzie
na patyku
w wielopaku,
z certyfikatem RA
6 x 120 ml/1 opak.
* cena regularna:
14,38/1 opak. (1 l = 19,97)
cena przy zakupie 2 opak.:
10,78/1 opak. (1 l = 14,97)

Drugi produkt
50% TANIEJ

10,78*
14,38

CENA 
ZA SZT.

1,80
ZŁ

CENA 
ZA SZT.

1,79
ZŁ

6 SZT.
AŻ

CENA 
ZA SZT.

2,-
ZŁ 6 SZT.

AŻ

MIKSUJ
DOWOLNIE

Organizacja Rainforest Alliance
poprawia standard życia rolników, 

chroni zasoby naturalne oraz dba o przyrodę.
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ALESTO
Orzeszki ziemne
500 g/1 opak.
smażone i solone lub prażone bez soli
* cena regularna: 
7,44/1 opak. (1 kg = 14,88)
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,29/1 opak. (1 kg = 12,58)

Drugi produkt
30% TANIEJ

6,29
*

7,44

ALESTO
Mix proteinowy
z orzechami 
i ziarnami soi
150 g/1 opak.
100 g = 5,99

na stałe w ofercie

8,99ALESTO
Suszone jagody, wiśnie 
lub miechunka
100 g/125 g/1 opak.
100 g = 9,99/5,99

na stałe w ofercie

9,99

ALESTO
Mango suszone, plastry
125 g/1 opak.
100 g  = 8,79

SUPERCENA

10,99

ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

KUPOWANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku**
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ŁOWICZ
Syrop z witaminami
400 ml/1 but.
limonka z cytryną lub marakuja
1 l = 9,98

SUPERCENA

3,99

SCHWEPPES
Tonic klasyczny
lub bez cukru,
napój gazowany**
1,35 l/1 but.
1 l = 4,07

na stałe w ofercie 

5,49

KINGA PIENIŃSKA
Woda mineralna
Super Wings
330 ml/1 but.
1 l = 3,91

SUPERCENA

1,29
SAGUARO
Woda mineralna 
niegazowana
500 ml/1 but.
* cena regularna:
0,69/1 but. (1 l= 1,38)
cena przy zakupie 2 zgrzewek:
0,49/1 but. (1 l = 0,98)

Druga zgrzewka
56% TANIEJ

0,49*
0,69ZE SPORTOWYM

KORKIEM

ZERO
CUKRU

IDEALNY NA 
LEMONIADĘ
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AKTYWNIE I ORZEŹWIAJĄCO

W SUPERCENACH

30 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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SOLEVITA
Sok 100% tłoczony 
pomarańczowy
1 l/1 but.

na stałe w ofercie 

5,70

SOLEVITA
Smoothie 100% z owoców,
bezpośrednio tłoczone
750 ml/1 but.
pink, yellow lub red
1 l = 8,24

na stałe w ofercie 

6,18

SOLEVITA
Sok 100% tłoczony 
jabłkowy, naturalnie 
mętny
1 l/1 but.

na stałe w ofercie 

3,99

SOLEVITA
Smoothie
100% z owoców,
bezpośrednio
tłoczone, NFC
250 ml/1 but.
różne rodzaje 
100 ml = 1,20

na stałe w ofercie 

2,99
DELICADE
Sok 100% tłoczony
z marchwi z dodatkiem 
mango lub imbiru
330 ml/1 but.
1 l = 8,03

na stałe w ofercie 

2,65

SCHWEPPES
Tonic klasyczny
lub bez cukru,
napój gazowany**
1,35 l/1 but.
1 l = 4,07

na stałe w ofercie 

5,49

7UP, Mirinda lub Pepsi
bez cukru
1 l/1 but.

na stałe w ofercie

4,89SAGUARO
Woda mineralna 
niegazowana
500 ml/1 but.
* cena regularna:
0,69/1 but. (1 l= 1,38)
cena przy zakupie 2 zgrzewek:
0,49/1 but. (1 l = 0,98)

Druga zgrzewka
56% TANIEJ

0,49*
0,69

ZNAJDZIESZ
NAS

W LODÓWCE

31Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

PINTA
Atak Chmielu 
lub A ja pale ale 
500 ml/1 but.
american IPA lub APA 
* cena regularna: 
7,99/1 but. (1 l = 15,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
7,19/1 but. (1 l = 14,38)

Drugi produkt
20% TANIEJ

7,19*
7,99

Drugi produkt
20% TANIEJ

8,99*
9,99

ALEBROWAR
Bramble Rumble 
lub Peacholina 
500 ml/1 but.
lassi blackberry sour ale  
lub lassi peach sour ale 
* cena regularna: 
9,99/1 but. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
8,99/1 but. (1 l = 17,98)

Drugi produkt
22% TANIEJ

7,99*
8,99

FUNKY FLUID
Autumn Weizenbock lub 
Oktoberfest Lager Bier
500 ml/1 but.
weitzenbock 
lub oktoberfest lager bier 
* cena regularna: 
8,99/1 but. (1 l = 17,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
7,99/1 but. (1 l = 15,98)

Drugi produkt
20% TANIEJ

5,39*
5,99

BROWAR GOŚCISZEWO
Komtur lub 
Górołaz 
500 ml/1 but.
stout lub bock 
* cena regularna: 
5,99/1 but. (1 l = 11,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
5,39/1 but. (1 l = 10,78)

TRZECH KUMPLI
Pan IPAni Double  
lub Califia**
500 ml/1 pusz.
double wheat IPA lub west coast IPA 
* cena regularna: 
11,99/1 pusz. (1 l = 23,98)
cena przy zakupie 2 pusz.: 
10,79/1 pusz. (1 l = 21,58)

Drugi produkt

20% TANIEJ

10,79*
11,99
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

32 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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* Lista produktów objętych promocją 
dostępna na stronie www.lidl.pl

1,99 za puszkę
PRZY ZAKUPIE 12*  

WYBRANE PIWA W PUSZCE

MIKSUJ
DOWOLNIE

33Artykuły 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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BRACIA SADOWNICY
Chipsy jabłkowe
35 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,54

NOWOŚĆ 

3,69

VIFON
Prażynki
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

4,99

STAR
Maczugi
80 g/1 opak.
fromage lub ketchup
100 g = 3,11

SUPERCENA

2,49
SNACK DAY
Chrupki o smaku
ketchupu
125 g/1 opak.
100 g = 2,39

na stałe w ofercie 

2,99

BESKIDZKIE
Baciarki minipaluchy
90 g/1 opak.
zielona cebulka
100 g = 3,32

NOWOŚĆ 

2,99

PREMIERA
W

PREMIERA
W

BEZ DODATKU 
WZMACNIACZY 

SMAKU

BEZ DODATKU 
CUKRU

AŻ TRZY 
ODMIANY 

JABŁEK

34 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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NESTLÉ
Płatki śniadaniowe**

250 g/1 opak.
różne rodzaje 
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

23% TANIEJ

4,35
5,70

ŁOWICZ
Dżem, 
egzotyczne smaki 
260 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 15.35

SUPERCENA

3,99

WSPOMNIENIE WAKACYJNYCH SMAKÓW

23% TANIEJ!
SŁODKIE ŚNIADANIE

EDYCJA
LIMITOWANA

35Artykuły 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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Lizak wysuwany
Psi Patrol, Świnka Peppa 
lub Zwierzaki Safari 
10 g/1 opak.
100 g = 59,90

na stałe w ofercie 

5,99

SONDEY
Ciastka wegańskie 
marchewkowe lub 
jabłkowe bez cukru
120 g/1 opak.
100 g = 4,16

NOWOŚĆ

4,99

CHUPA CHUPS
Guma balonowa*
72 g/1 opak.
100 g = 8,32

SUPERCENA

5,99
Cukierki
Nerds, XXL
141,7 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 7,05

na stałe w ofercie 

9,99

Leibniz
herbatniki maślane
100 g/1 opak.

na stałe w ofercie 

2,59Leibniz
herbatniki maślane
100 g/1 opak.

na stałe w ofercie 

2,59

 
SZUKAJ 
PRZY
KASIE

SZUKAJ 
PRZY
KASIE

XXL

PREMIERA
W
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SONDEY
Ciastka wegańskie 
marchewkowe lub 
jabłkowe bez cukru
120 g/1 opak.
100 g = 4,16

NOWOŚĆ

4,99

FIN CARRÉ
Czekolada
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
biała, deserowa lub mleczna
* cena regularna:
2,79/1 opak. 
cena przy zakupie 3 opak.:
2,15/1 opak. 

Kup 3, zapłać
66% MNIEJ

2,15*
2,79

FIN CARRÉ

Czekolada Iced Coffee
lub Mandarine Cheesecake,
z certyfikatem Fairtrade**
100 g/1 opak.

SUPERCENA 

3,49

CADBURY CRISPELLO
Baton
36 g/1 opak.
100 g = 6,92

NOWOŚĆ 

2,49

Bounty Trio lub
Snickers Trio, XXL
85-112,5 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 3,52-2,66

AŻ 3 batoniki

2,99
Bounty Trio lub
Snickers Trio, XXL
85-112,5 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 3,52-2,66

AŻ 3 batoniki

2,99

MISTER CHOC
Batoniki
z nadzieniem mlecznym,
z certyfikatem UTZ
100 g/1 opak.

na stałe w ofercie 

3,99
MISTER CHOC
Batoniki
z nadzieniem mlecznym,
z certyfikatem UTZ
100 g/1 opak.

na stałe w ofercie 

3,99
Czekoladowe tartaletki 
nadziewane**
130 g/1 opak.
choco brownie lub mallow choco
100 g = 7,68

NOWOŚĆ 

9,99
Czekoladowe tartaletki 
nadziewane**
130 g/1 opak.
choco brownie lub mallow choco
100 g = 7,68

NOWOŚĆ 

9,99

Leibniz
herbatniki maślane
100 g/1 opak.

na stałe w ofercie 

2,59

PREMIERA
W

SPRÓBUJ
Z LODÓWKI

PREMIERA
W

cocoa
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Pożegnanie lata!
WPADNIJ PO NASZE LETNIE SMAKI, 

NIM SIĘ SKOŃCZĄ

37Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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BELLAROM
Barista Crema lub 
Espresso, kawa ziarnista, 
z certyfikatem RA
1 kg/1 opak.
* cena regularna:
45,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.:
36,49/1 opak. 

Drugi produkt
40% TANIEJ

36,49*
45,99

LIPTON
Herbatka ziołowa**
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,28

na stałe w ofercie

5,49

LIPTON
Herbata funkcjonalna**
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25

SUPERCENA

4,99

LIPTON
Herbatka owocowa 
w piramidkach**
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,33

na stałe w ofercie

6,49
LIPTON
Herbata**
25 torebek/1 opak.
różne rodzaje 
1 torebka = 0,21

na stałe w ofercie

5,19

Ciasto ze śliwkami 
260 g/1 opak.
1 kg = 26,88

SUPERCENA

6,99

Ciasto z galaretką
i porzeczkami
550 g/1 opak.
1 kg = 25,44

SUPERCENA

13,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

ZNAJDZIESZ
MNIE

W LODÓWCE
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Kaszki Nestlé trzeci produkt

66% TANIEJ!

38 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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NESTLÉ
Kaszka mleczno-
-ryżowa
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,69/1 opak. (100 g = 3,34)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,99/1 opak. (100 g = 2,60)

Trzeci produkt
66% TANIEJ

5,99*
7,69

NUTRICIA BEBIKO
Bebiko 2, 2R mleko 
następne powyżej 6 
m-ca lub Bebiko 3, 3R 
Junior powyżej 1. roku 
lub Bebiko 4, 5 Junior 
powyżej 2. roku
600 g/1 opak.
* cena regularna:
28,99/1 opak. (1 kg = 48,32)
cena przy zakupie 2 opak.:
23,99/1 opak. (1 kg = 39,98)

Drugi produkt
34% TANIEJ

23,99*
28,99

NESTLÉ
Kleik ryżowy 
lub kukurydziany
160 g/1 opak.
100 g = 3,31

NOWOŚĆ

5,29

10 ZŁ*
OSZCZĘDZASZ

Kaszki Nestlé trzeci produkt

66% TANIEJ!

39Artykuły 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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SUPERDROB
Nuggetsy
z kurczaka
z sosami
350 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 kg = 25,69)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,59/1 opak. (1 kg = 21,69)

Drugi produkt
30% TANIEJ

7,59*
8,99

SUPERDROB
Nuggetsy
z kurczaka
z sosami
350 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 kg = 25,69)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,59/1 opak. (1 kg = 21,69)

Drugi produkt
30% TANIEJ

7,59*
8,99

R 35/22

FRESHONA
Marchew
z groszkiem**
450 g/1 opak.
* cena regularna:
2,99/1 opak. (1 kg = 6,64)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,49/1 opak. (1 kg = 5,53)

Drugi produkt
32% TANIEJ

2,49*
2,99

FRESHONA
Warzywa na patelnię 
z sosem, XXL
750 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 9,32)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,59/1 opak. (1 kg = 7,45)

Drugi produkt
40% TANIEJ

5,59*
6,99

KUPIEC
Wafl e kukurydziane 
w polewie
czekoladowej
56 g/1 opak.
100 g = 7,13

SUPERCENA

3,99
KUPIEC
Wafl e ryżowe z solą 
morską
120 g/1 opak.
100 g = 2,29

SUPERCENA

2,75

DEVELEY
Ketchup dla dzieci 
Minionki
450 g/1 opak.
1 kg = 11,09

SUPERCENA

4,99DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

36%

BIELMAR
Olej rzepakowy 
Beskidzki
1 l/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,99*
10,99

DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

36%

BIELMAR
Olej rzepakowy 
Beskidzki
1 l/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,99*
10,99

WYSTARCZY 
PODGRZAĆ
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SUPERDROB
Nuggetsy
z kurczaka
z sosami
350 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 kg = 25,69)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,59/1 opak. (1 kg = 21,69)

Drugi produkt
30% TANIEJ

7,59*
8,99

COSHIDA
Przysmak dla kota
50 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,19/1 opak. (100 g = 10,38)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,15/1 opak. (100 g = 8,30)

Drugi produkt
40% TANIEJ

4,15*
5,19

COSHIDA
Przysmak dla kota
50 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,19/1 opak. (100 g = 10,38)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,15/1 opak. (100 g = 8,30)

Drugi produkt
40% TANIEJ

4,15*
5,19

ORLANDO
Przysmak dla psa
100-200 g/1 opak.
Twister, kosteczki lub paski
* cena regularna:
4,19/1 opak. (100 g = 4,19-2,10)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,33/1 opak. (100 g = 3,33-1,67)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,33*
4,19

BELLOSAN
Sucha karma dla psa**
5 kg/1 opak.
z wołowiną
* cena regularna:
18,29/1 opak. (1 kg = 3,66)
cena przy zakupie 2 opak.:
14,39/1 opak. (1 kg = 2,88)

Drugi produkt
42% TANIEJ

14,39*
18,29

ORLANDO
Przysmak dla psa
Dental Sticks
270 g/1 opak.
Mini, Midi lub Maxi
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 25,89)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,19/1 opak. (1 kg = 19,22)

Drugi produkt
50% TANIEJ

5,19*
6,99

FRESHONA
Warzywa na patelnię 
z sosem, XXL
750 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 9,32)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,59/1 opak. (1 kg = 7,45)

Drugi produkt
40% TANIEJ

5,59*
6,99

FELIX
Mokra karma dla kota
4 x 85 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 23,50

na stałe w ofercie

7,99

COSHIDA
Snacki dla kota
70 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,56

na stałe w ofercie

3,19

KUPIEC
Wafl e kukurydziane 
w polewie
czekoladowej
56 g/1 opak.
100 g = 7,13

SUPERCENA

3,99

DEVELEY
Ketchup dla dzieci 
Minionki
450 g/1 opak.
1 kg = 11,09

SUPERCENA

4,99

ŁaKOCIE i PSIsmaki
DO 50% TANIEJ!
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DELIA
Henna do brwi 
w kremie lub żelu
15 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
9,99/1 opak. (100 ml = 66,60)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,49/1 opak. (100 ml = 49,93)

Drugi produkt
50% TANIEJ

7,49*
9,99

TOŁPA GREEN
Żel micelarny lub płyn 
micelarny i tonik 2 w 1
150 ml, 200 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 6,66/5,00

23% TANIEJ

9,99
12,99

TOŁPA GREEN
Krem do
twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 24,98

26% TANIEJ

12,49
16,99

GARNIER COLOR SENSATION
Farba do włosów
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
11,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.:
9,99/1 opak.

Drugi produkt
32% TANIEJ

9,99*
11,99

GLISS
Odżywka do włosów**
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
15,99/1 opak. (1 l = 39,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
11,99/1 opak. (1 l = 29,98)

Drugi produkt
50% TANIEJ

11,99*
15,99

GLISS
Szampon
do włosów**
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
12,99/1 opak. (1 l = 32,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,74/1 opak. (1 l = 24,35)

Drugi produkt
50% TANIEJ

9,74*
12,99

MIKSUJ
DOWOLNIE

Kosmetyki

W SUPERCENACH
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CIEN
Kremowy płyn
do kąpieli
1 l/1 opak.
różne rodzaje

20% TANIEJ

4,79
5,99

DOVE MEN
Żel pod prysznic
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
13,99/1 opak. (1 l = 34,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,99/1 opak. (1 l = 24,98)

Drugi produkt
56% TANIEJ

9,99*
13,99

DOVE
Żel pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
12,99/1 opak. (1 l = 25,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,99/1 opak. (1 l = 19,98)

Drugi produkt
46% TANIEJ

9,99*
12,99

REXONA/REXONA MEN
Antyperspirant w sprayu 
dla kobiet lub dla 
mężczyzn
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
11,99/1 opak. (100 ml = 6,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,99/1 opak. (100 ml = 4,50)

Drugi produkt
50% TANIEJ

8,99*
11,99

AQUAFRESH
Pasta do zębów
125 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 ml = 3,99)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,70/1 opak. (100 ml = 2,96)

Drugi produkt
50% TANIEJ

3,70*
4,99

AQUAFRESH
Pasta do zębów
125 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 ml = 3,99)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,70/1 opak. (100 ml = 2,96)

Drugi produkt
50% TANIEJ

3,70*
4,99

SENSODYNE
Pasta do wrażliwych 
zębów
75 ml/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
10,99/1 opak. (100 ml = 14,65)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,19/1 opak. (100 ml = 10,92)

Drugi produkt
50% TANIEJ

8,19*
10,99

SENSODYNE
Pasta do wrażliwych 
zębów
75 ml/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
10,99/1 opak. (100 ml = 14,65)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,19/1 opak. (100 ml = 10,92)

Drugi produkt
50% TANIEJ

8,19*
10,99

TOŁPA GREEN
Żel micelarny lub płyn 
micelarny i tonik 2 w 1
150 ml, 200 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 6,66/5,00

23% TANIEJ

9,99
12,99

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
50%

Płyny do płukania
jamy ustnej Listerine
i Listerine Premium
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

MIKSUJ
DOWOLNIE

43Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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DOMESTOS
Płyn Power Fresh 
do czyszczenia toalet, 
2-pak**
2 x 700 ml/1 opak.
1 l = 10,71

SUPERCENA

14,99

DOMESTOS/DOMESTOS POWER 5
Kostki do WC, 3-pak**
3 x 55 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,05
* w porównaniu z kostkami do WC
Domestos Power 5, 2 x 55 g

33% TANIEJ*

9,99

CIF
Spray do czyszczenia 
Power & Shine**
750 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 13,32

SUPERCENA

9,99

CILLIT BANG
Spray 
do czyszczenia
750 ml/1 opak.
1 l = 14,65

SUPERCENA

10,99

PERWOLL
Płyn do prania,
48 prań**
2,88 l/1 opak.
1 l = 7,29

22% TANIEJ

20,99
26,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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*
*

*

CIF
Spray do czyszczenia 
Power & Shine**
750 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 13,32

SUPERCENA

9,99
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W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

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

zrownowazony-rozwoj• JESTEM EKO •

CZYSZCZĘ, MYJĘ, USUWAM  
Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU

DO 97% SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA NATURALNEGO

45Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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9 cmWrzos
1 szt.
różne kolory
* cena regularna: 8,99/1 szt.
cena przy zakupie 4 szt. 
lub wielokrotności 4 szt: 6,69/1 szt.

12 cm

27 cm

20 cm

Wrzos mini
1 szt.
różne kolory
* cena regularna: 4,99/1 szt.
przy zakupie 5 sztuk lub  
wielokrotności 5 szt .: 3,99/1 szt.

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!

46 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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NA WRZOSY

Zaczynamy
sezon

5 w cenie 4

3,99 *
4,99

4 w cenie 3

6,69 *
8,99



KWITNĄCE OKAZJE

W SUPERCENACH

Nadaje się
do domu

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
obficie

Podlewać
rzadko

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki Stanowisko

nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrz

Półcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

Mieczyki, 5 szt.  
1 bukiet
różne kolory
dostawa w piątek
i w sobotę

wys. ok. 85 cm

14,99
Goździki, 10 szt.
1 bukiet
różne kolory
dostawa w czwartek, 
piątek i sobotę

wys. ok. 50 cm

8,99
Róże, 13 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

9,99

Wrzos mini
1 szt.
różne kolory
* cena regularna: 4,99/1 szt.
przy zakupie 5 sztuk lub  
wielokrotności 5 szt .: 3,99/1 szt.

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!

Polski storczyk 
dwupędowy 
premium
1 szt. 
różne kolory 

wys. ok. 55 cm

39,99

11,5 cm
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12 cm

Chryzantema
1 szt.
różne kolory

wys. ok. 27 cm

7,99NA WRZOSY

Zaczynamy
sezon



RAZEM OBUDZIMY

TALENTY

5 WRZEŚNIA



DZIĘKUJEMY
ZA DOCENIENIE

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO
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MUSowo
na drugie

śniadanie!

Z ŁYŻECZKĄ
W ŚRODKU

BEZ 
GLUTENU

TYLKO W



Przebojem z napojem!

POZYTYWNA 
OPINIA 

INSTYTUTU
MATKI I DZIECKA

SPORTOWY 
KOREK

ZBIERZ WSZYSTKIE 
DINOZAURY

Z WITAMINĄ C



produkt dostępny

tylko w sieci lidl

Kapitalny
skład

dla Twojego dziecka

WYSOKA
�ZAWARTOŚĆ

MIĘSA

PROSTY�SKŁAD��

WZBOGACONY 
O WITAMINĘ�D

ZAWIERA 
WITAMINĘ�C

100%�BEZPOŚREDNIO�
TŁOCZONY,

NIE�Z KONCENTRATU

Idealne na
śniadanie�do�szkoły



WYPRZEDAŻ LODÓWWYPRZEDAŻ LODÓW
WIELKA LIDLOWAWIELKA LIDLOWA

Od środy, 31.08 
 do wyczerpania 

zapasów

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.




