
TYLKO
W ŚRODĘ

16.11

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
DRUGI PRODUKT

50%

Owoce 
suszone 
Alesto
Szczegóły promocji 
dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
DRUGI PRODUKT

50%

Owoce 
suszone 
Alesto
Szczegóły promocji 
dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

66%

MORLINY
Parówki Berlinki
250 g/1 opak
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,33*
4,99

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

66%

MORLINY
Parówki Berlinki
250 g/1 opak
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,33*
4,99

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet  
z piersi,porcja rodzinna
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 23,90 zł/1 kg.
 

18,99
23,90

20%TANIEJ

Z kuponem

3,99*
7,99

Aktywuj w aplikacji

1 + 1
GRATIS

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

PRZEZ CAŁY LISTOPAD

*

Od PONIEDZIAŁKU, 14.11 do ŚRODY, 16.11  
lub do wyczerpania zapasów

OD PONIEDZIAŁKU

CO GODZINĘ* 

2000 zł
SZANSA NA WYGRANIE

KART PODARUNKOWYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI  

* Szczegóły str. 2-3

WIELKA 
ŚWIĄTECZNA

LOTERIA LIDLA!

* Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl 5744
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CO GODZINĘ* WIELKA 
ŚWIĄTECZNA
LOTERIA LIDLA!

R xx/21 3

CO GODZINĘ* 

2000 zł

SZANSA NA WYGRANIE
KART PODARUNKOWYCH 

O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI

1. W dniach 14.11–23.12.2022 r. 
    zrób zakupy za min. 99 zł*
2. Zachowaj paragon i zarejestruj*
    go na stronie

* Zgłoszenia do loterii można wysyłać każdego dnia trwania loterii od dnia 14.11.2022 r. do dnia 23.12.2022 r., 
w godzinach od 06:00:00 do 21:59:59, wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. Losowanie nagród 
odbywać się będzie każdego dnia przyjmowania zgłoszeń do loterii od 06:00:00 do 21:59:59 (dziennie 
przewidzianych jest 16 nagród, po jednej w każdej godzinie). 
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski. 
Szczegóły oraz informacja o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.swiatecznaloterialidla.pl 
oraz na www.smolar.pl.

www.swiatecznaloterialidla.pl

WIELKA 
ŚWIĄTECZNA

2 R 46/22
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CO GODZINĘ* 

2000 zł

SZANSA NA WYGRANIE
KART PODARUNKOWYCH 

O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI

1. W dniach 14.11–23.12.2022 r. 
    zrób zakupy za min. 99 zł*
2. Zachowaj paragon i zarejestruj*
    go na stronie

* Zgłoszenia do loterii można wysyłać każdego dnia trwania loterii od dnia 14.11.2022 r. do dnia 23.12.2022 r., 
w godzinach od 06:00:00 do 21:59:59, wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. Losowanie nagród 
odbywać się będzie każdego dnia przyjmowania zgłoszeń do loterii od 06:00:00 do 21:59:59 (dziennie 
przewidzianych jest 16 nagród, po jednej w każdej godzinie). 
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski. 
Szczegóły oraz informacja o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.swiatecznaloterialidla.pl 
oraz na www.smolar.pl.

www.swiatecznaloterialidla.pl

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

R 44/22

11+ G
R

A
TI

S

GRATISOWE

PRZY ZAKUPACH Z LIDL PLUSŚRODY

16.11

TYLKO
W ŚRODĘ

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

Z kuponem

3,99*
7,99

Aktywuj w aplikacji

1 + 1
GRATIS

5

Tylko w środę,
16.11

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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RZEŹNIK
Łopatka 
wieprzowa
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 17,99 zł/1 kg.

12,99
17,99

27%TANIEJ

RZEŹNIK
Polski indyk – 
filet z piersi 
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 27,99 zł/1 kg.

21,99
27,99

21% TANIEJ

Od środy, 2.11
do środy, 30.11

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet z piersi,
porcja rodzinna
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 23,90 zł/1 kg.

18,99
23,90

20%TANIEJ

RZEŹNIK
Karkówka 
wieprzowa
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 19,99 zł/1 kg.

14,99
19,99

25% TANIEJ

RZEŹNIK
Schab wieprzowy
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 16,95 zł/1 kg.

13,99
16,95

17%TANIEJ

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 46/22

Od czwartku, 17.11
do środy, 30.11

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

*

 R 46/22 * Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl
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1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 17,99 zł/1 kg.

12,99
17,99

27%TANIEJ
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filet z piersi 
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 27,99 zł/1 kg.

21,99
27,99

21% TANIEJ

Od środy, 2.11 
 do środy, 30.11 

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet z piersi,
porcja rodzinna
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 23,90 zł/1 kg.

18,99
23,90

20%TANIEJ

RZEŹNIK
Karkówka 
wieprzowa
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 19,99 zł/1 kg.

14,99
19,99

25% TANIEJ

RZEŹNIK
Schab wieprzowy
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 16,95 zł/1 kg.

13,99
16,95

17%TANIEJ

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, 30.11 

* Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl
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Od poniedziałku, 14.11 
 do środy, 30.11

PRZEZ CAŁY
LISTOPAD

*

4 R 46/22 * Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl
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TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

Polskie gruszki, 1 kg
1 kg/1 opak.

 R 46/22
* Aktualne ceny promocyjne są niższe niż najniższe ceny regularne tego
samego produktu obowiązujące w listopadzie 2021 r. w sklepach Lidl.
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TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

Od czwartku, 17.11
do środy, 30.11

1,99
2,99

TANIEJ30%

Polskie jabłka 
czerwone,
luzem
1 kg

4,89
6,99

TANIEJ30%

Polska cebula 
żółta, 2 kg
2 kg/1 opak.
1 kg = 2,45

3,49
4,99

TANIEJ30%

Polskie gruszki, 1 kg
1 kg/1 opak.

5,59
7,99

TANIEJ30%

Polskie ziemniaki 
jadalne mączyste,
2,5 kg
2,5 kg/1 opak.
1 kg = 2,24

3,32
4,75

TANIEJ30%

Polska 
marchew, 1 kg
1 kg/1 opak.

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 46/22

05_LIDL_FA_CZW_TK46_R_165x276_1-25.indd   705_LIDL_FA_CZW_TK46_R_165x276_1-25.indd   7 07.11.2022   20:2107.11.2022   20:21



TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

TANIEJ
NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

Polskie gruszki, 1 kg
1 kg/1 opak.

6 R 46/22
* Aktualne ceny promocyjne są niższe niż najniższe ceny regularne tego 
samego produktu obowiązujące w listopadzie 2021 r. w sklepach Lidl.
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NIŻ W LISTOPADZIE 2021*
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NIŻ W LISTOPADZIE 2021*

Od czwartku, 17.11 
 do środy, 30.11 

1,99
2,99
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Polskie jabłka 
czerwone, 
luzem
1 kg

4,89
6,99
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żółta, 2 kg
2 kg/1 opak.
1 kg = 2,45

3,49
4,99

TANIEJ30%

Polskie gruszki, 1 kg
1 kg/1 opak.

5,59
7,99
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Polskie ziemniaki 
jadalne mączyste, 
2,5 kg
2,5 kg/1 opak.
1 kg = 2,24

3,32
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TANIEJ30%

Polska 
marchew, 1 kg
1 kg/1 opak.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 14.11 
 do środy, 30.11



5,69
PUDLISZKI
Ketchup
500 g/1 opak.
pikantny lub łagodny
1 kg = 11,38

4,49
ŁACIATE
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.

3,69
PILOS
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.

3,99
KANIA
Ketchup
560 g/1 opak.
pikantny lub łagodny
1 kg = 7,13

5,99
PILOS
Serek Amelia  
o smaku waniliowym
4 x 150 g/1 opak.
1 kg = 9,98

7,99
DANONE
Serek Danio 
o smaku waniliowym
4 x 140 g/1 opak.
1 kg = 14,27

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

Od poniedziałku, 14.11 
do środy, 16.11 



5,49
RED BULL
Napój 
energetyzujący
250 ml/1 pusz.
100 ml = 2,20

8,49
FANTA
Napój gazowany
Orange
2 l/1 but.
1 l = 4,25

1,79
KONG STRONG
Napój 
energetyzujący
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,72

3,39
FREEWAY
Napój gazowany
Orange
2 l/1 but.
1 l = 1,70

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

Od poniedziałku, 14.11 
do środy, 16.11 



Poznaj nasze
DOBRE marki

Ten dobry ser... świeży, 
o wyrazistym smaku...

Ta dobra czekolada... 
pyszna i aksamitna...

Z polskiego 
mleka

Wygodne 
opakowanie 
typu koperta

14 R 46/22
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Ta dobra czekolada... 
pyszna i aksamitna...

Te dobre orzechy... 
duże i chrupiące...

 Kakao 
z certyfikatem RA

27% orzechów 
laskowych

Źródło 
magnezu 

i białka

Wysoka 
zawartość 
tłuszczów 
nienasyconych

15R 46/22
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MIKSUJ
DOWOLNIE

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
DRUGI PRODUKT

50%

Owoce suszone 
Alesto
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
DRUGI PRODUKT

50%

Owoce suszone 
Alesto
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50%TANIEJ!
DRUGI PRODUKT

8 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 14.11 
 do środy, 16.11



FAVORINA
Ciastka korzenne
600 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (1 kg = 9,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,89/1 opak. (1 kg = 6,48)
Limit 8 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 5,99 zł/1 opak. 

70% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

3,89*
5,99

FAVORINA
Pierniki norymberskie 
z czekoladą lub 
z czekoladą i z lukrem
300 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 kg = 33,30)
cena przy zakupie 2 opak.:
6,49/1 opak. (1 kg = 21,63)
Limit 8 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 9,99 zł/1 opak. 

70% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

6,49*
9,99

FAVORINA
Chlebek marcepanowy w czekoladzie
175 g/1 opak.
* cena regularna:
6,49/1 opak. (100 g = 3,71)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,21/1 opak. (100 g = 2,41)
Limit 8 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 6,49 zł/1 opak. 

70% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

4,21*
6,49

FAVORINA
Chlebek marcepanowy w czekoladzie
175 g/1 opak.
* cena regularna:
6,49/1 opak. (100 g = 3,71)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,21/1 opak. (100 g = 2,41)
Limit 8 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 6,49 zł/1 opak. 

70% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

4,21*
6,49

70% TANIEJFAVORINA

DRUGI PRODUKT

9Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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 do środy, 16.11



Pepsi lub Pepsi Max
330 ml/1 pusz.
* cena regularna:
2,99/1 pusz. (1 l = 9,06)
cena przy zakupie 24 pusz.:
1,99/1 pusz. (1 l = 6,03)
Limit: 48 pusz. na paragon.
Każda kolejna puszka będzie 
sprzedawana w cenie 2,99 zł/1 pusz.

33% PRZY ZAKUPIE 24

TANIEJ

1,99*
2,99

RZEŹNIK
Polski kurczak – 
mięso z nogi, XXL
1 kg
* w porównaniu z mięsem 
z nogi kurczaka Rzeźnik, 1 kg

30% TANIEJ*

13,98

33% TANIEJ
PEPSI LUB PEPSI MAX PRZY ZAKUPIE 24 PUSZEK

30% TANIEJ
MIĘSO Z NOGI KURCZAKA, XXL,

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

31% TANIEJ! 

Polskie pieczarki
500 g/1 opak.
1 kg = 9,58

4,79
6,99

TANIEJ31%

11

Od poniedziałku, 14.11 
do środy, 16.11 
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WZMOCNIJ ODPORNOŚĆ 37% TANIEJ! 

ARBUZ
MINI

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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5,99
9,51

TANIEJ37%

Cytryny, luzem
1 kg

12

Od poniedziałku, 14.11 
do środy, 16.11 



8,99
13,99

TANIEJ35%

7,99
11,99

TANIEJ33%

Granat, luzem
1 kg

Pomelo, luzem
1 kg

Grejpfrut czerwony, 
luzem
1 kg

Mini Arbuz, luzem 
1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,99
9,99

Aktywuj w aplikacji

40%
TANIEJ

SUPERCENA

6,99

13

Od poniedziałku, 14.11 
do środy, 16.11 

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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5,99
7,99

TANIEJ25%

Śliwki, luzem
1 kg3,49

4,99

TANIEJ30%

Seler naciowy
1 szt.

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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1,99
3,49

TANIEJ42%

Polskie buraki 
czerwone, luzem
1 kg

4,89
6,99

TANIEJ30%

Polska bazylia
1 szt.

3,99
5,99

TANIEJ33%

Polski seler, luzem
1 kg

Od poniedziałku, 14.11 
do środy, 16.11 



4,79
5,99

TANIEJ20%

Brokuły
500 g/1 opak.
1 kg = 9,58

11,99
17,99

TANIEJ33%

Papryka słodka, 
luzem
1 kg

WARZYWA I OWOCE 

DO 42% TANIEJ! 

Cukinia, luzem
1 kg

SUPERCENA

11,99

Od poniedziałku, 14.11 
do środy, 16.11 

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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R 45/22

6,99
8,99

TANIEJ22%

BIO Banany 
Climate Neutral, luzem
1 kg

R 46/22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Paluch cienki
z oliwkami
75 g/1 szt.
100 g = 2,39

SUPERCENA

1,79
Paluch cienki
z oliwkami
75 g/1 szt.
100 g = 2,39

SUPERCENA

1,79

Chleb żytni z kapustą
400 g/1 szt.
1 kg = 8,23

SUPERCENA

3,29
Chleb żytni z kapustą
400 g/1 szt.
1 kg = 8,23

SUPERCENA

3,29

Bułka 
orkiszowa
80 g/1 szt.
100 g = 1,99

na stałe w Lidl

1,59

Chleb ciabattowy 
z oliwkami kalamata
255 g/1 szt.
1 kg = 16,82

SUPERCENA

4,29

Z DODATKIEM
5,5% KAPUSTY

14 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Bułka footballowa
60 g/1 szt.
100 g = 0,82

SUPERCENA

0,49

Paluch cienki
z oliwkami
75 g/1 szt.
100 g = 2,39

SUPERCENA

1,79

Donut Football
58 g/1 opak.
100 g = 4,64

SUPERCENA

2,69

Paluch czekoladowo-
-waniliowy
90 g/1 szt.
100 g = 2,43

SUPERCENA

2,19 Paluch czekoladowo-
-waniliowy
90 g/1 szt.
100 g = 2,43

SUPERCENA

2,19

PRODUKT
100% 

FRANCUSKI

15Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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RZEŹNIK
Polski kurczak Biesiadny, 
z chowu bez antybiotyków 
– filet z piersi
1 kg

22% TANIEJ

26,99
34,99

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

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK
Polski kurczak Biesiadny, 
z chowu bez antybiotyków 
– uda lub podudzia
1 kg

21% TANIEJ

14,99
18,99

RZEŹNIK
Polski kurczak Biesiadny, 
z chowu bez antybiotyków 
– mięso mielone
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99

ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI
Noga z indyka
1 kg

SUPERCENA

12,99
RZEŹNIK
Polski indyk – porcja 
rosołowa
1 kg

SUPERCENA

9,99
11,99

RZEŹNIK
Polski indyk 
– skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99
RZEŹNIK
Kaczka pekin – tuszka
1 kg
Limit: 6 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 16,99 zł/1 kg.

SUPERCENA

14,99

* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

rośnie około
30% wolniej*

Przygotuj się na święta

W SUPERCENACH

16 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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RZEŹNIK
Polski kurczak – polędwiczki
400 g/1 opak.
* cena regularna:
12,99/1 opak. (1 kg = 32,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
10,49/1 opak. (1 kg = 26,23)

38% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

10,49*
12,99

RZEŹNIK
Polski kurczak – polędwiczki
400 g/1 opak.
* cena regularna:
12,99/1 opak. (1 kg = 32,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
10,49/1 opak. (1 kg = 26,23)

38% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

10,49*
12,99

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

SUPERCENA

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

SUPERCENA

8,99

MORLINY
Żeberka wieprzowe 
w marynacie whisky
1 kg

SUPERCENA

19,99
RZEŹNIK
Mięso z golonki 
wieprzowej
1 kg

SUPERCENA

18,99

RZEŹNIK
Mięso mielone z karkówki
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99 RZEŹNIK
Mięso mielone z karkówki
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Polski kurczak – 
mięso z nogi, XXL
1 kg
* w porównaniu z mięsem 
z nogi kurczaka Rzeźnik, 1 kg

30% TANIEJ*

13,98
RZEŹNIK
Polski kurczak – 
mięso z nogi, XXL
1 kg
* w porównaniu z mięsem 
z nogi kurczaka Rzeźnik, 1 kg

30% TANIEJ*

13,98

RZEŹNIK
Boczek bez kości
1 kg

SUPERCENA

13,99
RZEŹNIK
Boczek bez kości
1 kg

SUPERCENA

13,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

DO 38% TANIEJ
MIĘSO

17Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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MORLINY
Morlińska z piersią 
kurczaka
400 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 kg = 24,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,99/1 opak. (1 kg = 19,98)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

7,99*
9,99

MORLINY
Szynka delikatna
100 g
1 kg = 22,90

SUPERCENA

2,29

MORLINY
Schab w plastrach
200 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (100 g = 4,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
6,99/1 opak. (100 g = 3,50)

44% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

6,99*
8,99

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

SUPERCENA

5,49

MORLINY
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)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

7,19*
8,99

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

66%

MORLINY
Parówki Berlinki
250 g/1 opak
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,33*
4,99

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

66%

MORLINY
Parówki Berlinki
250 g/1 opak
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,33*
4,99

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.

Od poniedziałku, 14.11 
 do środy, 16.11

R 46/22



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

SUPERCENA

5,49

MORLINY
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)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

7,19*
8,99

KABANOS
Boczek
góralski
100 g
1 kg = 16,90

SUPERCENA

1,69

PIKOK
Pasztet
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99/1 opak. (100 g = 2,66)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,19/1 opak. (100 g = 2,13)

60% TRZECI
PRODUKT

TANIEJ

3,19*
3,99

PIKOK
Szynka z fileta
z kurczaka
100 g/1 opak.
* cena regularna:
4,99/1 opak. 
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak. 

60% TRZECI
PRODUKT

TANIEJ

3,99*
4,99

DULANO
Kulki salami
80 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,99

SUPERCENA

7,99

Do soboty, 19.11
PIKOK
Frankfurterki
z szynki Premium
350 g/1 opak
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ

8,19
10,99

BALCERZAK
Zestaw konesera
120 g/1 opak.
Baleron Coppa,
Kindziuk z pieprzem
lub Kindziuk
100 g = 4,99

SUPERCENA

5,99

PIKOK
Schab
wędzony 
wiśnią
250 g/1 opak.
100 g = 3,80

SUPERCENA

9,49

Promocje skrojone 

NA ŚWIĘTA

19Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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ŁACIATY
Serek
śmietankowy
200 g/1 opak.
z grillowanymi warzywami,
barbecue z konopiami
lub naturalny
100 g = 2,10
* w porównaniu z serkiem
śmietankowym Łaciaty, 135 g

23% TANIEJ*

4,19

MLEKOVITA
Mleko UHT 3,5%
Kocham Mleko
1 l/1 opak.
* cena regularna:
4,49/1 opak. 
cena przy zakupie 6 opak.:
3,74/1 opak. 

5 + 1 GRATIS

3,74*
4,49

OSM PSZCZYNA
Serek fromage
75 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
1,99/1 opak. (100 g = 2,65)
cena przy zakupie 4 opak.:
1,55/1 opak. (100 g = 2,07)

XX% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ88% CZWARTY
PRODUKT

TANIEJ

1,55*
1,99

OSM PSZCZYNA
Serek fromage
75 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
1,99/1 opak. (100 g = 2,65)
cena przy zakupie 4 opak.:
1,55/1 opak. (100 g = 2,07)

XX% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ88% CZWARTY
PRODUKT

TANIEJ

1,55*
1,99

MLEKPOL
Deser
z maślanką
170 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,58

SUPERCENA

2,69

Nabiał na białe święta

+

W SUPERCENACH

20 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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OPAKOWANIE TYPU 
KOPERTA –  

GWARANCJA SMAKU 
 I AROMATU

Z ORZECHOWĄ NUTĄ
PILOS
Polski ser Carski
w opakowaniu typu 
koperta
130 g/1 opak.
* cena regularna:
4,49/1 opak. (100 g = 3,45)
cena przy zakupie 4 opak.:
3,35/1 opak. (100 g = 2,58)

3 + 1 GRATIS

3,35*
4,49

OSM PSZCZYNA
Serek fromage
75 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
1,99/1 opak. (100 g = 2,65)
cena przy zakupie 4 opak.:
1,55/1 opak. (100 g = 2,07)

XX% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ88% CZWARTY
PRODUKT

TANIEJ

1,55*
1,99

TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

TRZECI PRODUKT

60%

Jogurty owocowe 
Pilos, 150 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

3 + 1 GRATIS

TRZECI PRODUKT

60% TANIEJ
MIKSUJ

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

SUPERCENA

2,99

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

SUPERCENA

2,99
Tołpyga,
filet nacinany
100 g
1 kg = 42,90

SUPERCENA

4,29

Tołpyga,
filet nacinany
100 g
1 kg = 42,90

SUPERCENA

4,29

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

SUPERCENA

3,29

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

SUPERCENA

3,29

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

SUPERCENA

4,49TARG RYBNY LIDLA
Dorsz atlantycki,
polędwica
100 g
1 kg = 89,90

na stałe w Lidl

8,99

Halibut,
filet bez skóry
100 g
1 kg = 69,90

na stałe w Lidl

6,99
Halibut,
filet bez skóry
100 g
1 kg = 69,90

na stałe w Lidl

6,99

NA ŚWIĄTECZNY 
STÓŁ

22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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ŚLEDZIE OD SERCA
Filety śledziowe 
z dodatkami
300 g
(220 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 3,63 (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99
KING FISH
Filety śledziowe
à la Matjas Premium
225-256 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 3,11-2,73

na stałe w Lidl

6,99

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

SUPERCENA

4,49
GRAAL
Filety z makreli
170 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,92

na stałe w Lidl

6,66
GRAAL
Filety z makreli
170 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,92

na stałe w Lidl

6,66

RIO MARE
Sałatka
Insalatissime
160 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,24

na stałe w Lidl

9,99
RIO MARE
Sałatka
Insalatissime
160 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,24

na stałe w Lidl

9,99

LISNER
Filety 
śledziowe w sosie 
śmietanowym
700 g
(280 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 57,11 (wg masy
netto po odsączeniu)

na stałe w Lidl

15,99
LISNER
Filety 
śledziowe w sosie 
śmietanowym
700 g
(280 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 57,11 (wg masy
netto po odsączeniu)

na stałe w Lidl

15,99

FJØRD FISKURSSON
Filety śledziowe
wędzone na gorąco
100 g
z pieprzem lub ziołami
prowansalskimi
1 kg = 29,90

na stałe w Lidl

2,99FJØRD FISKURSSON
Filety śledziowe
wędzone na gorąco
100 g
z pieprzem lub ziołami
prowansalskimi
1 kg = 29,90

na stałe w Lidl

2,99

Halibut,
filet bez skóry
100 g
1 kg = 69,90

na stałe w Lidl

6,99

SUSHI TOKYO
Zestaw sushi
Hannoki
lub Okawa
340 g, 360 g/1 opak.
1 kg = 49,97/47,19

na stałe w Lidl

16,99
SUSHI TOKYO
Zestaw sushi
Hannoki
lub Okawa
340 g, 360 g/1 opak.
1 kg = 49,97/47,19

na stałe w Lidl

16,99
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Od poniedziałku, 14.11
do środy, 16.11 

DELUXE
Salami z pistacjami
w plastrach
100 g/1 opak.

SUPERCENA

8,99

DELUXE
Zestaw kiełbas z mięsa
świń rasy iberyjskiej
70 g/1 opak.
100 g = 17,13

NOWOŚĆ

11,99
DULANO
Francuskie 
wędliny
80 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,61

SUPERCENA

8,49

DELUXE
Salami z orzechami 
laskowymi w plastrach
70 g/1 opak.
100 g = 7,84

na stałe w Lidl

5,49
DELUXE
Salami w stylu 
włoskim w plastrach
80 g/1 opak.
100 g = 6,86

na stałe w Lidl

5,49
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W SUPERCENACH!
JAKOŚĆ



Od poniedziałku,  
14.11 

DELUXE
Zestaw pasztetów
6 x 90 g/1 opak.
1 kg = 42,57

SUPERCENA

22,99

DELUXE
Sos figowy
150 g/1 opak.
do deserów, serów i mięs
100 g = 3,99

SUPERCENA

5,99

DELUXE
Pasztet 
z truflami
320 g/1 opak.
1 kg = 31,22

SUPERCENA

9,99

DELUXE
Pasta kanapkowa 
z owoców morza
150 g/1 opak.
z tuńczykiem 
lub z łososiem
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99

idealny
do deski

serów
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SMAKÓW

AŻ

6

idealny do drobiu, 
czerwonego mięsa, 

ryb i sera

DELUXE
Oliwki kalamon
360 g
(200 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 4,00 (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99

DELUXE
Chutney
170 g/1 opak.
z granatem i cebulą
lub z mango i papryczką chili
100 g = 4,11

SUPERCENA

6,99



Od poniedziałku,  
14.11 

DELUXE
Ser pérail z mleka 
owczego
150 g/1 opak.
100 g = 6,66

SUPERCENA

9,99
DELUXE
Ser kremowy dojrzewający
z Normandii
150 g/1 opak.
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99
DELUXE
Ser z mleka owczego
120 g/1 opak.
z papryczką chili, pasterski 
lub z truflą
100 g = 11,66

SUPERCENA

13,99

DELUXE
Pierożki cappelletti
250 g/1 opak.
pierożki ze świeżego ciasta 
makaronowego, obficie 
nadziewane, z serem gouda i rukolą, 
z serem ricotta i truflami 
lub z serem ricotta i bazylią
100 g = 2,80

SUPERCENA

6,99

DELUXE
Masło z solą morską 
z Camargue
250 g/1 opak.
100 g = 4,80

SUPERCENA

11,99
DELUXE
Pierożki 
z truflami 
i grzybami
250 g/1 opak.
100 g = 3,20

SUPERCENA

7,99
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W SUPERCENACH!
JAKOŚĆ



Od poniedziałku,  
14.11 

DELUXE
Kawałki tortu w różnych smakach,
z certyfikatem RA
780 g/1 opak.
zawiera kawałki: tortu w stylu szwarcwaldzkim z wiśniami, tortu 
o smaku czekoladowym z kremem, tortu z kremem sernikowym, 
tortu z kremem o smaku truskawkowym
1 kg = 34,60

NOWOŚĆ

26,99

DELUXE
Lody
473 ml/1 opak.
kawowe z tiramisu, cynamonowe 
z karmelem lub o smaku tradycyjnej 
włoskiej babki panettone
1 l = 25,35

NOWOŚĆ

11,99

DELUXE
Makaroniki,
z certyfikatem RA
145 g/1 opak.
100 g = 11,72

SUPERCENA

16,99

DELUXE
Lody premium,
z certyfikatem RA
900 ml/1 opak.
mango z wanilią lub truskawkowe 
z wanilią 
1 l = 16,66

SUPERCENA

14,99

DELUXE
Crème brûlée
2 x 100 g/1 opak.
deser mleczny ze śmietanką 
i kawałkami karmelu
1 szt. = 3,50

SUPERCENA

6,99
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PRYMAT
Przyprawy
15-20 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,93-7,45

SUPERCENA

1,49

PRYMAT
Przyprawy
15 g, 20 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,93/8,95

SUPERCENA

1,79
PRYMAT
Przyprawy
15 g, 20 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,93/8,95

SUPERCENA

1,79

PRYMAT
Przyprawy, XXL
40-70 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 8,23-4,70

SUPERCENA

3,29
PRYMAT
Przyprawy, XXL
40-70 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 8,23-4,70

SUPERCENA

3,29

PRYMAT
Przyprawy
15-20 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,93-7,45

SUPERCENA

1,49

HELCOM
Pasta z suszonych 
pomidorów
190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,99

SUPERCENA 

5,69
HELCOM
Pasta z suszonych 
pomidorów
190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,99

SUPERCENA 

5,69

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Świąteczna

SPIŻARNIA LIDLA
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KRAKUS
Barszcz czerwony, 
koncentrat
300 ml/1 opak.
1 l = 14,96

SUPERCENA 

4,49
KRAKUS
Barszcz czerwony 
familijny
1,5 l/1 opak.
1 l = 4,66

SUPERCENA 

6,99

KRAKUS
Chrzan tarty
180 g/1 opak.
100 g = 2,16

SUPERCENA 

3,89

KRAKUS
Ćwikła
z chrzanem
300 g/1 opak.
1 kg = 14,63

SUPERCENA 

4,39

4TEA
Owoce lub imbir
z sokiem do herbaty
220 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,50

SUPERCENA 

5,49

BAKALLAND
Mieszanka
kompotowa
300 g/1 opak.
1 kg = 28,30

SUPERCENA 

8,49 BAKALLAND
Mieszanka
kompotowa
300 g/1 opak.
1 kg = 28,30

SUPERCENA

8,49

HELIO
Mieszanka
keksowa
300 g/1 opak.
1 kg = 21,63

SUPERCENA 

6,49 HELIO
Mieszanka
keksowa
300 g/1 opak.
1 kg = 21,63

SUPERCENA

6,49

ŚWIĄT

DOSTĘPNE
AŻ DO Świąteczny

AŻ

1,5 L

REGAŁ W LIDL
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Kinder Country
94 g/1 opak.
100 g = 6,37

AŻ 4 sztuki

5,99

Kinder Joy Funko
3 x 20 g/1 opak.
100 g = 18,32

AŻ 3 sztuki

10,99

KINDER
Kalendarz
adwentowy 2D
203 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 14,77

SUPERCENA

29,99KINDER
Kalendarz adwentowy
3D lokomotywa**
221 g/1 opak.
100 g = 15,83

SUPERCENA

34,99
KINDER
Kalendarz
adwentowy 3D domek
234 g/1 opak.
100 g = 13,67

SUPERCENA

31,99

Kalendarz adwentowy 
z ciasteczkami 
i niespodzianką
132 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 11,36

NOWOŚĆ

14,99

Do soboty, 19.11

Kinder Bueno lub 
Kinder Bueno White
39 g, 43 g/1 opak
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

52% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

2,05*
2,79

GOPLANA
Figurka czekoladowa 
Mikołaj
30 g/1 opak.
100 g = 3,97

SUPERCENA

1,19

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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 14.11 



Grześki MINI, wielopak
20 x 20 g/1 opak.
1 kg = 29,98

SUPERCENA

11,99

Maślane
rurki wafl owe
350 g/1 opak.
1 kg = 22,83

SUPERCENA

7,99

Ciastka kruche 
z toffi lub Kokosanki
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98

NOWOŚĆ

8,99

GOPLANA
Figurka czekoladowa 
Mikołaj
30 g/1 opak.
100 g = 3,97

SUPERCENA

1,19

FIN CARRÉ
Czekolada 5 x 40 g
5 x 40 g/1 opak.
mleczna, biała, z orzechami
laskowymi lub gorzka
100 g = 4,00

SUPERCENA

7,99

Praliny Giotto
Cinnamon Stars
154,8 g/1 opak.
100 g = 10,98

NOWOŚĆ

16,99
SONDEY
Ciastka
z kawałkami
czekolady
184 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 2,71

SUPERCENA

4,99

SONDEY
Herbatniki oblane 
czekoladą 
z certyfikatem RA
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,49/1 opak. (100 g = 2,79)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,79/1 opak. (100 g = 2,23)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

2,79*
3,49

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

DRUGI PRODUKT40% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

NOWOŚĆ
W

AŻ

20 SZT.
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NESCAFÉ
Crema, kawa
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
23,99/1 opak. (100 g = 12,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
19,99/1 opak. (100 g = 10,00)

32% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

19,99*
23,99

BELLAROM
Napój kawowy
2 w 1 lub 3 w 1
140 g, 180 g/1 opak.
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 3,56/2,77)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,09/1 opak. (100 g = 2,92/2,27)

36% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

4,09*
4,99

BELLAROM
BIO Organic,
kawa ziarnista,
100% arabika
1 kg/1 opak.

20% TANIEJ

39,99
49,99

DALLMAYR
Crema D’oro Intensa, 
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

44,99

NESCAFÉ
Classic, kawa
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
22,99/1 opak. (100 g = 11,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
19,29/1 opak. (100 g = 9,65)

32% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

19,29*
22,99

WOSEBA
Mocca Fix Gold,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

39,99

32% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

MIKSUJ
DOWOLNIE
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KRÜGER
Czekolada do picia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,00

SUPERCENA

9,99

BIFIX
Napar owocowy z maliną 
lub z dziką różą
100 g/1 opak.

SUPERCENA

5,39 BIFIX
Napar owocowy 
z hibiskusem
50 g/1 opak.
100 g = 11,98

SUPERCENA

5,99

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

SUPERCENA

3,99

BIFIX
Herbatka owocowa
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25

SUPERCENA

4,99
BIFIX
Herbatka owocowa 
premium
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25

SUPERCENA

4,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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HAIRY LAND
Zestaw prezentowy
kosmetyków do włosów
1 zestaw/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

49,99

BARONESS
Zestaw prezentowy  
7 masek na tkaninie 
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

24,99

Zestaw prezentowy 
kosmetyków
do kąpieli
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

63,99

ZIAJA KOZIE MLEKO
Zestaw prezentowy
do mycia i pielęgnacji ciała
1 zestaw/1 opak.
krem, 50 ml + mleczko do ciała, 400 ml 
+ żel myjący, 500 ml + krem do rąk, 50 ml

SUPERCENA

29,99

U20
Zestaw prezentowy 
do pielęgnacji młodej 
skóry
1 zestaw/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

24,99
ZIAJA YEGO
Zestaw prezentowy 
dla mężczyzn 
1 zestaw/1 opak.
krem, 50 ml + balsam po goleniu, 75 ml 
+ antyperspirant w kulce, 60 ml 
+ żel pod prysznic 3 w 1, 300 ml

SUPERCENA

24,99

ZIAJA KOZIE MLEKO
Zestaw prezentowy
do mycia i pielęgnacji ciała
1 zestaw/1 opak.
krem, 50 ml + mleczko do ciała, 400 ml 
+ żel myjący, 500 ml + krem do rąk, 50 ml

SUPERCENA

29,99

IDEALNE
NA PREZENT

PRODUKT 
DOSTĘPNY 
TYLKO W
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DELIA
Zestaw prezentowy 
kosmetyków do manicure
1 zestaw/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

49,99 DELIA
Zestaw prezentowy 
kosmetyków do manicure
1 zestaw/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

49,99

Zestaw prezentowy 
kul do kąpieli
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

19,99

NIVEA XMAS FOOTBALL BOX 2022
Zestaw prezentowy
dla mężczyzn
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

44,99

NIVEA XMAS ROSE ELEGANCE 2022
Zestaw prezentowy dla 
kobiet w kosmetyczce
1 zestaw/1 opak.
krem na dzień Rose Touch
przeciwzmarszczkowy i krem na noc

SUPERCENA

44,99
NIVEA XMAS ROSE ELEGANCE 2022
Zestaw prezentowy dla 
kobiet w kosmetyczce
1 zestaw/1 opak.
krem na dzień Rose Touch
przeciwzmarszczkowy i krem na noc

SUPERCENA

44,99

NIVEA XMAS SENSITIVE ELEGANCE 2022
Zestaw prezentowy dla 
mężczyzn w kosmetyczce
1 zestaw/1 opak.
Black&White Power Antyperspirant roll-on
Men Creme uniwersalny i łagodząca 
pianka do golenia Sensitive

SUPERCENA

54,99
NIVEA XMAS SENSITIVE ELEGANCE 2022
Zestaw prezentowy dla 
mężczyzn w kosmetyczce
1 zestaw/1 opak.
Black&White Power Antyperspirant roll-on
Men Creme uniwersalny i łagodząca 
pianka do golenia Sensitive

SUPERCENA

54,99

PIERRE RENÉ
Zestaw prezentowy 
kosmetyków do makijażu
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

29,99 PIERRE RENÉ
Zestaw prezentowy 
kosmetyków do makijażu
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

29,99

35Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku,  
 14.11 



10% TANIEJ*
* Akcja promocyjna trwa od poniedziałku, 14.11. do soboty, 26.11. lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów objętych promocją oraz regulamin dostępne na www. lidl.pl

WYBRANE 
PRODUKTY XXL 
Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY

Od poniedziałku,  
14.11 

RODZINNE
OPAKOWANIE

7,69
TANIEJ*20%

SNACK DAY
Tortille pszenne, XXL
740 g/1 opak.
1 kg = 10,39
* w porównaniu z tortillą pszenną, 370 g

36 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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15,99
TANIEJ*22%

Nutella, XXL
600 g/1 opak.
1 kg = 26,65
* w porównaniu z Nutellą, 350 g

ORZECHY  , XXL,

0,65 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO6,27 zł
OSZCZĘDZASZ



* Akcja promocyjna trwa od poniedziałku, 14.11. do soboty, 26.11. lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów objętych promocją oraz regulamin dostępne na www. lidl.pl

23,99
TANIEJ*25%

ALESTO SELECTION
Orzechy nerkowca, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 45,98
* w porównaniu z orzechami nerkowca 
Alesto, 200 g

21,99
TANIEJ*26%

ALESTO SELECTION
Królewska mieszanka 
orzechów, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 43,98
* w porównaniu z mieszanką orzechów 
ekstra Alesto, 200 g 

19,99
TANIEJ*27%

ALESTO SELECTION
Migdały 
łuskane, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 39,98
* w porównaniu z migdałami łuskanymi 
Alesto, 200 g

14,99
TANIEJ*23%

ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 49,97
* w porównaniu z pistacjami kalifornijskimi 
Alesto, 250 g

27,89
TANIEJ*30%

ALESTO SELECTION 
Orzechy włoskie, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 55,78
* w porównaniu z orzechami włoskimi 
kalifornijskimi Alesto, 200 g

Od poniedziałku, 
14.11 

37Artykuły 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 30%TANIEJ!
ORZECHY  , XXL,



Od poniedziałku, 14.11 
do środy, 16.11
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12,49

TANIEJ*22%

DULANO SELECTION
Szynka 
szwarcwaldzka, XXL
250 g/1 opak.
wieprzowa surowa suszona, 
dojrzewająca 12 tygodni
100 g = 5,00
* w porównaniu z szynką 
szwarcwaldzką Dulano, 100 g

13,99

TANIEJ*37%
DANONE
Actimel malina i owoce 
leśne-truskawka, XXL
12 x 100 g/1 opak.
1 kg = 11,66
* w porównaniu z Danone Actimel, 6 x 100 g

9,59
11,99

TANIEJ20%

CHEF SELECT
Sałatka 
warzywna 
z jajkiem
1 kg/1 opak.

Mrożone owoce, XXL
1 kg/1 opak.
różne rodzaje

AŻ 1 kg

15,99

CHEF SELECT
Krokiety z kapustą i grzybami, XXL
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

11,89

CHEF SELECT
Pierogi ruskie
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

8,99

CHEF SELECT
Hummus, XXL
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,97

AŻ 300 g

5,99



Od poniedziałku,  
14.11 

39Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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COMBINO
Makaron 
spaghetti, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 7,38

AŻ 1,2 kg

8,85
COMBINO
Makaron penne 
rigate, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 6,66

AŻ 1,2 kg

7,99

FRESHONA
Ogórki 
konserwowe, XXL
1,7 l 
(850 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 9,40 (wg masy 
netto po odsączeniu)

AŻ 1,7 l

7,99
NIXE
Tuńczyk w oleju, 
XXL
900 g 
(648 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 40,11 (wg masy netto po 
odsączeniu)

AŻ 900 g

25,99

MOSSO
Majonez 
Napoleoński, XXL
720 ml/1 opak.
1 l = 13,88

AŻ 720 ml

9,99

KUPUJ WIĘCEJ 
ZA MNIEJ

KOTLIN
Ketchup, XXL
950 g/1 opak.
łagodny lub pikantny
1 kg = 8,41

AŻ 950 g

7,99

BARESA
Oliwki bez pestek, XXL
720 ml 
(320 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 31,22 (wg masy netto po odsączeniu)

AŻ 700 ml

9,99

DUŻE
OPAKOWANIE



Od poniedziałku,  
14.11 
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BELLAROM
Classico, kawa 
ziarnista, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 34,99

AŻ 1,2 kg

41,99
BELLAROM
Espresso, kawa ziarnista, 
100% arabiki, 
z certyfikatem UTZ, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 41,66

AŻ 1,2 kg

49,99

LIPTON
Herbara czarna 
Yellow Label 
+ herbatka owocowa
100 + 20 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,17

AŻ 232 g

16,99

ŁOWICZ
Mus Antybaton na bazie daktyli 
i orzechów laskowych,
wielopak, XXL
5 x 120 g/1 opak.
mango, ananas i marakuja
1 kg = 19,93

AŻ 5 szt.

11,96

21,58

TANIEJ*20%

BELLAROM
Royal, kawa 
rozpuszczalna, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 71,93
* w porównaniu z kawą rozpuszczalną 
liofilizowaną 100% robusty, 200 g

HERBAPOL
Syrop 
z witaminami
680 ml/1 but.
malina z jeżyną lub 
pomarańcza z goździkami
1 l = 10,69

AŻ 680 ml

7,27

100% NATURALNYCH 
SKŁADNIKÓW

BEZ DODATKU 
CUKRU

AŻ
1,2 KG



MAITRE JEAN PIERRE
Croissanty z nadzieniem orzechowo-
-kakaowym, z certyfikatem UTZ, XXL
5 x 65 g/1 opak.
1 szt. = 1,60

AŻ 5 X 65 g

7,99

ŁOWICZ
Dżem 
niskosłodzony, XXL
450 g/1 opak.
truskawka lub czarna porzeczka
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (1 kg = 13.31)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,79/1 opak. (1 kg = 10,64)

4,79*
5,99

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

7,19
8,99

TANIEJ20%

CROWNFIELD
Musli owocowe 
lub z rodzynkami 
i orzechami
1 kg/1 opak.

SANTE GO ON
Krem orzechowy
z kawałkami orzechów, XXL
900 g/1 opak.
1 kg = 22,21

AŻ 900 g

19,99

MCENNEDY
Krem z orzeszków ziemnych, XXL
650 g/1 opak.
1 kg = 16,91

AŻ 650 g

10,99

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

AŻ 2 kg

10,99

Od poniedziałku, 14.11
do środy, 16.11 
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BEZ DODATKU 
CUKRU

1,60 ZŁ 
ZA 1 SZT.

TYLKO

AŻ
1 KG

AŻ
450 G

100%
ORZECHÓW



BON GELATI
Lody waniliowe 
z czekoladą i migdałami,
z certyfikatem RA, XXL
8 x 120 ml/1 opak.
1 szt. = 1,88
* w porównaniu z lodami 
z migdałami Bon Gelati, 
6 x 120 ml

TANIEJ*25%

14,99

Od poniedziałku,  
14.11 

SONDEY
Włoskie biszkopty 
savoiardi, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 16,98

AŻ 500 g

8,49

SONDEY
Kruche ciastka
z kawałkami 
czekolady, 
z certyfikatem RA, XXL
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

18,99

SONDEY
Wafle maślane  
z nadzieniem
karmelowym, 
XXL
560 g/1 opak.
1 kg = 19,98

AŻ 560 g

11,19

SONDEY
Herbatniki pszenne, 
XXL
5 x 200 g/1 opak.

AŻ 5 x 200 g

9,99

Pałeczki piernikowe
700 g/1 opak.
1 kg = 18,56

AŻ 700 g

12,99
42 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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6,99

GRATIS*10+2 SONDEY
Wafelki z kremem 
mlecznym i orzechowym, 
z certyfikatem UTZ, XXL
300 g/1 opak.
1 szt. = 0,59
* w porównaniu z wafelkami z kremem 
mlecznym i orzechowym Sondey, 10 szt., 250 g

0,59 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

1,88 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

PREMIERA
W

10 + 2
GRATIS



KUPUJ WIĘCEJ 
ZA MNIEJ

Od poniedziałku,  
14.11 

SNACK DAY
Ciastka maślano-owsiane, XXL
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,50

AŻ 200 g

6,99
LORENZ
Monster Munch, XXL
150 g/1 opak.
100 g = 3,66

AŻ 150 g

5,49SNACK DAY
Chipsy Tortilla, 
XXL
375 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 15,97

AŻ 375 g

5,99
43Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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7,49
TANIEJ*29%

RIVERCOTE
Pita, XXL
800 g/1 opak.
1 kg = 9,36
* w porównaniu z pitą XL, 400 g



 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

RL9 Baton 
daktylowy
35 g/1 opak.
pomarańcza lub słony migdał
100 g = 12,83

SUPERCENA

4,49
RL9 Orzechy 
nerkowca
z przyprawami
75 g/1 opak.
w ziołach prowansalskich 
lub w papryce
100 g = 16,65 

SUPERCENA

12,49
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 Od poniedziałku, 
14.11 



PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

50%
SOKU

RL9 Strzał 
naturalnej 
energii, napój 
energetyczny
250 ml/1 pusz.
jabłko-cytryna
100 ml = 2,00

SUPERCENA

4,99

45Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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 Od poniedziałku, 
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MŚ PIŁKA NOŻNA
Czekolada mleczna
4 x 15 g/1 opak.
100 g = 6,65

SUPERCENA

3,99

MŚ PIŁKA NOŻNA
Baton z kawałkami 
migdałowo-nugatowymi
30 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 8,30

SUPERCENA

2,49
MŚ PIŁKA NOŻNA
Baton z kawałkami 
migdałowo-nugatowymi
30 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 8,30

SUPERCENA

2,49

MŚ PIŁKA NOŻNA
Praliny w siatce
100 g/1 opak.

SUPERCENA

4,99 MŚ PIŁKA NOŻNA
Praliny w siatce
100 g/1 opak.

SUPERCENA

4,99

MŚ PIŁKA NOŻNA
Kalendarz adwentowy 
z nadziewanymi pralinami
200 g/1 opak.
100 g = 7,50

SUPERCENA

14,99 MŚ PIŁKA NOŻNA
Kalendarz adwentowy 
z nadziewanymi pralinami
200 g/1 opak.
100 g = 7,50

SUPERCENA

14,99

GO ON
High Protein 32% baton 
wysokobiałkowy 
50 g/1 opak.
100 g = 7,98

SUPERCENA

3,99 GO ON
High Protein 32% baton 
wysokobiałkowy 
50 g/1 opak.
100 g = 7,98

SUPERCENA

3,99

46 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,  
 14.11 



BESKIDZKIE
Paluchy
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

2,49 VIFON
Prażynki krewetkowe
100 g/1 opak.
łagodne lub pikantne

SUPERCENA

4,99

SNACK DAY
Mieszanka przekąsek
300 g/1 opak.
1 kg = 19,97

SUPERCENA

5,99
ROLESKI
Dip kibica
200-220 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,75-2,50

SUPERCENA

5,49

KUPIEC
Wafl e ryżowe z czekoladą 
deserową i karmelem*
32 g/1 opak.
100 g = 9,34

SUPERCENA

2,99

KUPIEC
Wafl e ryżowe
z solą morską*
105 g/1 opak.
100 g = 3,23

SUPERCENA

3,39 KUPIEC
Wafl e ryżowe 
w czekoladzie mlecznej*
30 g/1 opak.
100 g = 8,30

SUPERCENA

2,49

KUPIEC
Wafl e kukurydziane 
Fitos*
120 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,33

SUPERCENA

3,99MŚ PIŁKA NOŻNA
Kalendarz adwentowy 
z nadziewanymi pralinami
200 g/1 opak.
100 g = 7,50

SUPERCENA

14,99
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SOLEVITA
Sok 100% 
pomarańczowy
1 l/1 but.
* cena regularna:
4,29/1 but. 
cena przy zakupie 3 but.:
2,86/1 but. 

2 + 1 GRATIS

2,86*
4,29

SOLEVITA
Nektar
pomarańczowy
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
3,99/1 but. (1 l = 2,66)
cena przy zakupie 3 but.:
2,66/1 but. (1 l = 1,77)

2 + 1 GRATIS

2,66*
3,99

PRIMAVERA
Woda źródlana 
niegazowana
1 l/1 but.
* cena regularna:
1,29/1 but. 
cena przy zakupie zgrzewki:
0,99/1 but. 

23% PRZY ZAKUPIE
ZGRZEWKI

TANIEJ

0,99*
1,29

PRIMAVERA
Woda źródlana 
niegazowana
1 l/1 but.
* cena regularna:
1,29/1 but. 
cena przy zakupie zgrzewki:
0,99/1 but. 

23% PRZY ZAKUPIE
ZGRZEWKI

TANIEJ

0,99*
1,29

SAGUARO MUSZYŃSKIE
Woda mineralna 
magnezowo-wapniowa 
średnio gazowana
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
1,69/1 but. (1 l = 1,13)
cena przy zakupie 2 zgrzewek:
1,23/1 but. (1 l = 0,82)

54% DRUGA 
ZGRZEWKA

TANIEJ

1,23*
1,69

SAGUARO MUSZYŃSKIE
Woda mineralna 
magnezowo-wapniowa 
średnio gazowana
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
1,69/1 but. (1 l = 1,13)
cena przy zakupie 2 zgrzewek:
1,23/1 but. (1 l = 0,82)

54% DRUGA 
ZGRZEWKA

TANIEJ

1,23*
1,69

2 + 1 GRATIS

+ +
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Od poniedziałku, 14.11 
 do środy, 16.11



ZERO
CUKRU

ZERO
CUKRU

SOLEVITA
Smoothie 
owocowo-warzywne 
w siatce, XXL
6 x 100 g/1 opak.
truskawka, pomarańcza,
winogrono i banan
1 kg = 21,65

AŻ 6 szt.

12,99
SOLEVITA
Smoothie 
owocowo-warzywne 
w siatce, XXL
6 x 100 g/1 opak.
truskawka, pomarańcza,
winogrono i banan
1 kg = 21,65

AŻ 6 szt.

12,99PRIMAVERA
Woda źródlana 
niegazowana
1 l/1 but.
* cena regularna:
1,29/1 but. 
cena przy zakupie zgrzewki:
0,99/1 but. 

23% PRZY ZAKUPIE
ZGRZEWKI

TANIEJ

0,99*
1,29

Pepsi lub Pepsi Max
330 ml/1 pusz.
* cena regularna:
2,99/1 pusz. (1 l = 9,06)
cena przy zakupie 24 pusz.:
1,99/1 pusz. (1 l = 6,03)
Limit: 48 pusz. na paragon.
Każda kolejna puszka będzie 
sprzedawana w cenie 2,99 zł/1 pusz.

33% PRZY ZAKUPIE 24

TANIEJ

1,99*
2,99

KUBUŚ
Sok 100% owocowo-
-warzywny
200 ml/1 opak.
jabłko-marchew, wieloowocowy 
lub jabłko-brzoskwinia
100 ml = 0,65

SUPERCENA

1,29
KUBUŚ
Sok 100% owocowo-
-warzywny
200 ml/1 opak.
jabłko-marchew, wieloowocowy 
lub jabłko-brzoskwinia
100 ml = 0,65

SUPERCENA

1,29

SCHWEPPES
Napój gazowany
Lemon 
lub Citrus Mix,
zero cukru**
1,35 l/1 but. 
1 l = 3,33

SUPERCENA

4,49

HELLENA
Oranżada zielona,
20% soku
1,25 l/1 but.
1 l = 2,39

SUPERCENA

2,99
HELLENA
Oranżada zielona,
20% soku
1,25 l/1 but.
1 l = 2,39

SUPERCENA

2,99

SOKU
20%

ZA SZT.

TYLKO

ZŁ2,17

idealne  
do plecaka

2 + 1 GRATIS 33% TANIEJPRZY ZAKUPIE 24 PUSZEK 
PEPSI LUB PEPSI MAX
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49Artykuły 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 46/22

Od poniedziałku,  
 14.11 



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Budweiser Budvar
500 ml/1 pusz.
1 l = 7,98

SUPERCENA

3,99
Paulaner Oktoberfest
500 ml/1 but.
1 l = 9,98

SUPERCENA

4,99

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

SUPERCENA

11,99
Zestaw piw 
Bornem
6 x 330 ml/1 opak.
1 l = 20,20

SUPERCENA

39,99

Miller Genuine Draft**
330 ml/1 but.
1 l = 10,58

SUPERCENA

3,49 Namysłów Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna:
3,49/1 but. (1 l = 6,98)
cena przy zakupie 8 but.:
2,69/1 but. (1 l = 5,38)

22%TANIEJ
PRZY ZAKUPIE

OŚMIU

2,69*
3,49
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** Produkt dostępny w wybranych sklepach.  
Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

50 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, 16.11



UWARZONE SPECJALNIE DLA POLSKICH KIBICÓWUWARZONE SPECJALNIE DLA POLSKICH KIBICÓWUWARZONE SPECJALNIE DLA POLSKICH KIBICÓW

Piwo na miodzie 
wielokwiatowym
500 ml/1 but.
1 l = 9,98

SUPERCENA

4,99

Warka Jasne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,19/1 pusz. (1 l = 6,38)
cena przy zakupie 8-paku:
2,39/1 pusz. (1 l = 4,78)

25% PRZY ZAKUPIE
8-PAKU

TANIEJ

2,39*
3,19

Warka Jasne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,19/1 pusz. (1 l = 6,38)
cena przy zakupie 8-paku:
2,39/1 pusz. (1 l = 4,78)

25% PRZY ZAKUPIE
8-PAKU

TANIEJ

2,39*
3,19

Heineken
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,69/1 pusz. (1 l = 7,38)
cena przy zakupie dwóch 4-paków:
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)

36%TANIEJ
PRZY ZAKUPIE

DWÓCH 4-PAKÓW

2,99*
3,69

Perła Mocna
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,99/1 pusz. (1 l = 7,98)
cena przy zakupie 4-paku:
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)

25% PRZY ZAKUPIE
4-PAKU

TANIEJ

2,99*
3,99

Tyskie Biało-Czerwone
500 ml/1 pusz.
1 l = 5,58 

SUPERCENA

2,79

Namysłów Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna:
3,49/1 but. (1 l = 6,98)
cena przy zakupie 8 but.:
2,69/1 but. (1 l = 5,38)

22%TANIEJ
PRZY ZAKUPIE

OŚMIU

2,69*
3,49

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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51Artykuły 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 46/22

Od poniedziałku, 14.11 
 do środy, 16.11



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku,  
14.11 Zasmakuj w stylu

meksykańskim

EL TEQUITO
Muszle do taco
150 g/1 opak.
100 g = 4,33

SUPERCENA

6,49

EL TEQUITO
Tortille pszenne, 
8 x 20 cm
320 g/1 opak.
1 kg = 12,47

SUPERCENA

3,99

EL TEQUITO
Tortille smakowe,
6 x 20 cm
240 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,87

SUPERCENA

4,49
EL TEQUITO
Tortille  wieloziarniste, 
6 x 25 cm
370 g/1 opak.
1 kg = 13,22

SUPERCENA

4,99

EL TEQUITO
Tortille mini
240 g/1 opak.
100 g = 1,45

SUPERCENA

3,49

52 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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EL TEQUITO
Kukurydza z fasolą
425 ml 
(285 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 17,51 (wg masy netto po odsączeniu)

NOWOŚĆ

4,99EL TEQUITO
Fasola kidney 
w pikantnym 
sosie pomidorowym
425 ml 
(290 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 10,31 (wg masy netto po odsączeniu)

SUPERCENA

2,99

NOWOŚĆ



Od poniedziałku,  
14.11 

EL TEQUITO
Dip
300 g, 330 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 18,30/16,64

SUPERCENA

5,49

EL TEQUITO
Chipsy tortilla
200 g/1 opak.
salsa z jalapeño 
lub kukurydziane solone
100 g = 1,75

SUPERCENA

3,49
EL TEQUITO
Przekąski meksykańskie
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,19

SUPERCENA

3,99

EL TEQUITO
Sos salsa
500 ml/1 opak.
1 l = 15,98

SUPERCENA

7,99

EL TEQUITO
Sos pomidorowy do fajity
430 g/1 opak.
1 kg = 13,93

SUPERCENA

5,99
EL TEQUITO
Sos do taco
230 g/1 opak.
ostry lub średnio ostry
100 g = 1,73

SUPERCENA

3,99

53Artykuły 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 46/22



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku, 14.11
do środy, 16.11 Zasmakuj w stylu

meksykańskim

54 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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6,39*
7,99

TANIEJ60% TRZECI
PRODUKT

ROLESKI
Sos Smaki Świata
480-500 g/1 opak.
marokański, węgierski 
lub meksykański
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (1 kg = 16,65-15,98)
cena przy zakupie 3 opak.: 
6,39/1 opak. (1 kg = 13,31-12,78)

na stałe w Lidl

12,99
FROSTA
Mexican style chicken
450 g/1 opak.
1 kg = 28,87

EL TEQUITO
Marynowane papryczki 
jalapeño, krojone
370 ml 
(170 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 2,35 (wg masy netto
po odsączeniu)

SUPERCENA

3,99
EL TEQUITO
Papryczki peperoni
335 g 
(190 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,63 (wg masy netto
po odsączeniu)

SUPERCENA

4,99

SUPERCENA

14,99
EL TEQUITO
Filet z kurczaka 
po meksykańsku z dipem
500 g/1 opak.
1 kg = 29,98

na stałe w Lidl

10,49
Do soboty, 19.11
EL TEQUITO
Chili con carne
800 g/1 opak.
1 kg = 13,11



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku, 14.11
do środy, 16.11 Zasmakuj w stylu

meksykańskim

54 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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6,39*
7,99

TANIEJ60% TRZECI
PRODUKT

ROLESKI
Sos smaki świata
480-500 g/1 opak.
marokański, węgierski 
lub meksykański
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (1 kg = 16,65-15,98)
cena przy zakupie 3 opak.: 
6,39/1 opak. (1 kg = 13,31-12,78)

na stałe w Lidl

12,99
FROSTA
Mexican style Chicken
450 g/1 opak.
1 kg = 28,87

EL TEQUITO
Marynowane papryczki 
jalapeño, krojone
370 ml 
(170 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 2,35 (wg masy netto
po odsączeniu)

SUPERCENA

3,99
EL TEQUITO
Papryczki peperoni
335 g 
(190 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,63 (wg masy netto
po odsączeniu)

SUPERCENA

4,99

SUPERCENA

14,99
EL TEQUITO
Filet z kurczaka 
po meksykańsku z dipem
500 g/1 opak.
1 kg = 29,98

na stałe w Lidl

10,49
Do soboty, 19.11
EL TEQUITO
Chili con Carne
800 g/1 opak.
1 kg = 13,11

MCENNEDY/GRAFSCHAFTER
Bułki do hot dogów
250 g/1 opak.
100 g = 1,60

SUPERCENA

3,99

MCENNEDY/CULINEA
American Style Snack Box
450 g/1 opak.
1 kg = 31,09

SUPERCENA

13,99

MCENNEDY
Popcorn
karmelizowany
250 g/1 opak.
100 g = 4,00

SUPERCENA

9,99

MCENNEDY
Ogórki
do hamburgerów
720 ml
(360 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 15,25 (wg masy netto po odsączeniu)

SUPERCENA

5,49

RUNOLAND
Ogórki, plastry
680 g/1 opak.
hot lub z curry
1 kg = 10,28

SUPERCENA

6,99

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

66%

MORLINY
Parówki Berlinki
250 g/1 opak
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,33*
4,99

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

66%

MORLINY
Parówki Berlinki
250 g/1 opak
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,33*
4,99

55Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 14.11 
 do środy, 16.11

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.



GELATELLI
Lody proteinowe 
w kubku**
500 ml/1 opak.
ciasteczkowe, o smaku masła 
orzechowego, czekoladowe 
lub słony karmel
* cena regularna:
11,49/1 opak. (1 l = 22,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,19/1 opak. (1 l = 18,38)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

9,19*
11,49

Batony proteinowe 50%
3 x 45 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 13,33

na stałe w Lidl

17,99

GELATELLI
Lody proteinowe 
w kubku**
500 ml/1 opak.
ciasteczkowe, o smaku masła 
orzechowego, czekoladowe 
lub słony karmel
* cena regularna:
11,49/1 opak. (1 l = 22,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,19/1 opak. (1 l = 18,38)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

9,19*
11,49

WYBRANE PRODUKTY WYSOKOBIAŁKOWE

ZERO
CUKRU

WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ 

BIAŁKA

WYSOKOPROTEINOWE PRODUKTY

L I D L A

* R
ab

at 25%
 n

alicza się n
a każd

e z 3 o
p

akow
ań

 –
 w

 p
rzyp

ad
ku

 zaku
p

u
 w

iększej  
liczby o

p
akow

ań
 rab

at n
alicza się n

a 3 n
ajtań

sze z n
ich. P

ro
m

o
cja n

ie łączy się z ku
p

o
n

em
 Lid

l P
lu

s.

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

50% PROTEIN

MIKSUJ
DOWOLNIE

4 + 1 GRATIS*

DO 40% TANIEJ!
TYLKO

6 zł
ZA SZT.

56 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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 do środy, 16.11



CHOCO TASTE
Krem kakaowy 
o smaku 
czekoladowym 
lub czekoladowo-
-orzechowym
400 g/1 opak.
* cena regularna:
5,49/1 opak. (1 kg = 13,73)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,00/1 opak. (1 kg = 10,00)

kup 2 za 8 zł

4,-*
5,49

CHOCO TASTE
Krem kakaowy 
o smaku 
czekoladowym 
lub czekoladowo-
-orzechowym
400 g/1 opak.
* cena regularna:
5,49/1 opak. (1 kg = 13,73)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,00/1 opak. (1 kg = 10,00)

kup 2 za 8 zł

4,-*
5,49

ŁOWICZ
Konfitura niskosłodzona 
z czarnych porzeczek, 
moreli lub brzoskwiń
240 g/1 opak.
100 g = 2,29

SUPERCENA

5,49
33 FINE FOODS
Bułki panini rustici
170 g/1 opak.
100 g = 2,64

SUPERCENA

4,49

TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

DRUGI PRODUKT

50%

Płatki 
śniadaniowe 
CROWNFIELD, 
250 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

DRUGI PRODUKT

50%

Płatki 
śniadaniowe 
CROWNFIELD, 
250 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

GELATELLI
Lody proteinowe 
w kubku**
500 ml/1 opak.
ciasteczkowe, o smaku masła 
orzechowego, czekoladowe 
lub słony karmel
* cena regularna:
11,49/1 opak. (1 l = 22,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,19/1 opak. (1 l = 18,38)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

9,19*
11,49

PEŁNE
ZIARNO

TEN ZNAK DAJE 
PEWNOŚĆ, ŻE PŁATKI 

POWSTAŁY Z PEŁNEGO 
ZIARNA

BEZ OLEJU PALMOWEGO I SYROPU 
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

ZAWIERAJĄ AŻ 7 WITAMIN, 
WAPŃ ORAZ ŻELAZO!

50% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

MIKSUJ
DOWOLNIE

57Artykuły 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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LUPILU SOFT & DRY
Pieluszki 3 midi, 4 maxi 
lub 5 junior
56 szt., 50 szt., 44 szt./1 opak.
* cena regularna:
29,99/1 opak. (1 szt. = 0,54/0,60/0,69)
cena przy zakupie 2 opak.:
23,99/1 opak. (1 szt. = 0,43/0,48/0,55)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

23,99*
29,99

PAMPERS
Pantsy 4, 5 lub 6
30 szt., 28 szt., 25 szt./1 opak.
* cena regularna:
33,99/1 opak. (1 szt. = 1,14/1,22/1,36)
cena przy zakupie 2 opak.:
26,99/1 opak. (1 szt. = 0,90/0,97/1,08)

40% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

26,99*
33,99

PAMPERS
Chusteczki
nawilżane
dla dzieci
6 x 80 szt./1 opak.
1 szt. = 0,09

6 x 80 szt.

39,99
PAMPERS
Chusteczki
nawilżane
dla dzieci
6 x 80 szt./1 opak.
1 szt. = 0,09

6 x 80 szt.

39,99

0,48 zł
 za sztukę

0,55 zł
 za sztukę

0,43 zł
 za sztukę

0,90 zł
 za sztukę

0,97 zł
 za sztukę

1,08 zł
 za sztukę

12 ZŁ*
OSZCZĘDZASZ

14 ZŁ*
OSZCZĘDZASZ

DRUGI 
PRODUKT 40% TANIEJ!

PIELUSZKI LUPILU SOFT & DRY

58 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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LUPILU
BIO Danie
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,00)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 1,60)

60% TRZECI
PRODUKT

TANIEJ

3,99*
4,99

LUPILU
BIO Danie
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,00)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 1,60)

60% TRZECI
PRODUKT

TANIEJ

3,99*
4,99

LUPILU
BIO Danie
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,59/1 opak. (100 g = 2,09)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,67/1 opak. (100 g = 1,67)

60% TRZECI
PRODUKT

TANIEJ

3,67*
4,59

LUPILU
BIO Danie
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,59/1 opak. (100 g = 2,09)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,67/1 opak. (100 g = 1,67)

60% TRZECI
PRODUKT

TANIEJ

3,67*
4,59

BOBO FRUT
Sok 100% lub nektar
dla dzieci po 4. lub
po 5. miesiącu życia
300 ml/1 opak.
* cena regularna:
4,47/1 opak. (1 l = 14,90)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,70/1 opak. (1 l = 12,33)

51%  TRZECI
PRODUKT

TANIEJ

3,70*
4,47

BOBO FRUT
Sok 100% lub nektar
dla dzieci po 4. lub
po 5. miesiącu życia
300 ml/1 opak.
* cena regularna:
4,47/1 opak. (1 l = 14,90)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,70/1 opak. (1 l = 12,33)

51%  TRZECI
PRODUKT

TANIEJ

3,70*
4,47

BOBO FRUT
Mus owocowo-warzywny 
dla dzieci po 6. miesiącu 
życia
90 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,85/1 opak. (100 g = 3,17)
cena przy zakupie 5 opak.:
2,28/1 opak. (100 g = 2,53)

4 + 1 GRATIS

2,28*
2,85

BOBO FRUT
Mus owocowo-warzywny 
dla dzieci po 6. miesiącu 
życia
90 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,85/1 opak. (100 g = 3,17)
cena przy zakupie 5 opak.:
2,28/1 opak. (100 g = 2,53)

4 + 1 GRATIS

2,28*
2,85

NUTRICIA
Mleko następne dla dzieci
po 6. miesiącu życia (2)
lub modyfikowane dla
dzieci po 1. (3) lub po
2. roku życia (4, 5)**
1 kg/1 opak.
* cena regularna:
64,94/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.:
50,99/1 opak. 

42% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

50,99*
64,94

NUTRICIA
Mleko następne dla dzieci
po 6. miesiącu życia (2)
lub modyfikowane dla
dzieci po 1. (3) lub po
2. roku życia (4, 5)**
1 kg/1 opak.
* cena regularna:
64,94/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.:
50,99/1 opak. 

42% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

50,99*
64,94

MIKSUJ
DOWOLNIE

27,90
OSZCZĘDZASZ

ZŁ*

60% TANIEJ!DANIA 
LUPILU

42%  TANIEJ!
DRUGI PRODUKT
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40% TANIEJ!
PIELUSZKI LUPILU SOFT & DRY

59Artykuły 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 46/22

Od poniedziałku, 14.11 
 do środy, 16.11



CIEN
Żel pod prysznic, XXL
1 l/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,49

REXONA MEN
Antyperspirant w sprayu 
dla mężczyzn
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
15,99/1 opak. (100 ml = 8,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
11,99/1 opak. (100 ml = 6,00)

50% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

11,99*
15,99

REXONA
Antyperspirant w sprayu 
dla kobiet
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
15,99/1 opak. (100 ml = 8,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
11,99/1 opak. (100 ml = 6,00)

50% DRUGI
PRODUKT

TANIEJ

11,99*
15,99

Do soboty, 19.11
CIEN
Płyn
micelarny
do demakijażu
400 ml/1 opak
różne rodzaje 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

28% TANIEJ

4,99
6,99

Wszystkie produkty Colgate

TRZECI PRODUKT ZA 1 ZŁ**
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AŻ

1 litr
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Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
31%

PURE HOME DOUSSY
Hipoalergiczny płyn 
do płukania
1 l/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,49
7,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
31%

PURE HOME DOUSSY
Hipoalergiczny płyn 
do płukania
1 l/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,49
7,99

CIEN
Żel pod prysznic, XXL
1 l/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,49

31% TANIEJ
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REGINA
Ręcznik
papierowy Expert
1 rolka/1 opak.

SUPERCENA

15,99 NUVELLE 
Papier toaletowy
o zapachu leśnych 
jagód 
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,25

SUPERCENA

19,99

NUVELLE 
Papier toaletowy
o zapachu leśnych 
jagód 
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,25

SUPERCENA

19,99

AIR WICK
Patyczki 
zapachowe**
25 ml, 30 ml/1 opak.
jedwab z orchideą 
lub wędrówka
leśna ścieżką
100 ml = 67,96/56,63

SUPERCENA

16,99
AIR WICK
Patyczki 
zapachowe**
25 ml, 30 ml/1 opak.
jedwab z orchideą 
lub wędrówka
leśna ścieżką
100 ml = 67,96/56,63

SUPERCENA

16,99
AIR WICK
Wkłady
do automatycznego 
odświeżacza powietrza, 
2-pak**
2 x 250 ml/1 opak.
księżycowa lilia otulona satyną, 
tajemnicze ogrody lub 
waniliowe ciasteczko
1 l = 43,98
* w porównaniu z wkładem
Air Wick, 250 ml

35% TANIEJ*

21,99

AIR WICK
Wkłady
do automatycznego 
odświeżacza powietrza, 
2-pak**
2 x 250 ml/1 opak.
księżycowa lilia otulona satyną, 
tajemnicze ogrody lub 
waniliowe ciasteczko
1 l = 43,98
* w porównaniu z wkładem
Air Wick, 250 ml

35% TANIEJ*

21,99

AIR WICK
Wkłady
do elektrycznego 
odświeżacza
powietrza**
2 x 19 ml/1 opak.
księżycowa lilia otulona satyną, 
waniliowe ciasteczko 
lub kwiat wiśni
100 ml = 57,87

SUPERCENA

21,99
AIR WICK
Wkłady
do elektrycznego 
odświeżacza
powietrza**
2 x 19 ml/1 opak.
księżycowa lilia otulona satyną, 
waniliowe ciasteczko 
lub kwiat wiśni
100 ml = 57,87

SUPERCENA

21,99

Do soboty, 19.11
W5
Krążki żelowe
do toalety
75 ml/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

54% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

6,49*
8,99

Do soboty, 19.11
W5
Krążki żelowe
do toalety
75 ml/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

54% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

6,49*
8,99

WYTRZYMAŁY  
I CHŁONNY

EKSTRAGRUBE
WARSTWY
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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!

Karma 
dla ptaków
1 kg/1 opak.

1 kg

8,99

Karma dla ptaków 
– orzechowa świeca 
lub łańcuch
650 g, 180 g/1 opak.
1 kg = 15,37/55,50

180 g, 650 g

9,99

Karma 
dla sikorek 
lub ziarna 
słonecznika
1 kg/1 opak.

1 kg

12,99

Karma dla ptaków, 
knedle, megapaka
1,6 kg/1 opak.
1 szt. = 1,00
1 kg = 12,49

1,6 kg

19,99

Karma 
dla ptaków 
1 kg/1 opak.

1 kg

14,99

Domek
dla ptaków 
1 szt.

wys. 25 cm

39,99Karma dla ptaków 
– knedle lub knedle XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 13,98

500 g

6,99

1 KNEDEL 
ZA 1 ZŁ 
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OD PONIEDZIAŁKU, 
14.11

Wielofunkcyjny robot 
kuchenny Smart 1050 W +  
1000 W z funkcją Wi-Fi

Sprytny sposób
na rodzinne 
gotowanie

2199,-*
2499,-**

300 zł TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU

DO ŚRODY

1 zestaw 

**cena regularna od czwartku, 17.11.2022 r.
*cena obowiązująca od poniedziałku, 14.11.2022 r.  
do środy 16.11.2022 do wyczerpania zapasów 

JESZCZE 
WIĘKSZA

 MOC  

NAJNOWSZY 
MODEL! 

AŻ 11 
RÓŻNYCH 

FUNKCJI!



kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/lidl-fair-pay

Wspieramy 
równość 
płacową

IV Edycja LIDL FAIR PAY

Promujemy dobre praktyki na rynku 
w zakresie równości płacowej. 
W Lidl Polska wszyscy pracownicy 
na tych samych stanowiskach 
otrzymują jednakowe wynagrodzenia. 

W konkursie LIDL FAIR PAY 
nagradzamy także działania 
równościowe innych firm. 
Wkrótce zostanie wyłoniony 
zwycięzca edycji 2021.

kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/lidl-fair-pay

Promujemy dobre praktyki na rynku 
w zakresie równości płacowej. 
W Lidl Polska wszyscy pracownicy 
na tych samych stanowiskach 
otrzymują jednakowe wynagrodzenia. 

W konkursie LIDL FAIR PAY 
nagradzamy także działania 
równościowe innych firm. 
Wkrótce zostanie wyłoniony 
zwycięzca edycji 2021.

W TROSCE

O LEPSZE
JUTRO



ODKRYJ ŚWIAT PEŁEN ZABAWEK! 
SPRAWDŹ NASZ POMOCNIK 

ŚWIĄTECZNY

SPRAWDŹ

https://www.lidl.pl/l/pl/gazetki/katalog-zabawki-katalog-onf-od-07-11/view/flyer/page/1



