
TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

VITASIA/FRESHONA
Mleczko kokosowe w puszce 
400 ml/1 opak.
classic lub light
1 l = 9,98
Limit: 4 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie 
będzie sprzedawane w cenie 5,99 zł/1 opak.

33% TANIEJ

3,99
5,99

Coca-Cola
1 l/1 but.
* cena regularna:
4,99/1 but.
cena przy zakupie 4-paku:
3,49/1 but.

Kup 4-pak, zapłać
30% MNIEJ

3,49*
4,99

Pomidory 
truskawkowe
500 g/1 opak.
1 kg = 10,98

42% TANIEJ

5,49
9,51

MLEKPOL
Masło 
Mazurski Smak
200 g/1 opak.
* cena regularna:
7,49/1 opak. (100 g = 3,75)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,99/1 opak. (100 g = 3,00)
Limit: 3 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie
będzie sprzedawane
w cenie 7,49 zł/1 opak.

Trzeci produkt
60% TANIEJ

5,99*
7,49

Brzoskwinie,
luzem
1 kg

45% TANIEJ

5,99
10,99

** PRZY 
ZAKUPACH 

INNYCH 
PRODUKTÓW 

ZA MIN.

49 ZŁ

Od PONIEDZIAŁKU, 08.08 do ŚRODY, 10.08  
lub do wyczerpania zapasów

OD PONIEDZIAŁKU

SPRÓBUJ ORIENTALNYCH
MAKARONÓW!

OD 1,99 ZŁ
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PILOS
Polski ser gouda 
w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 24,74

na stałe w Lidl

12,37

KUPON RABATOWY*

12,37 zł

1. KUP SER W PLASTRACH PILOS, 500 G
2. ZESKANUJ APLIKACJĘ LIDL PLUS

W DNIACH 8-12.08

LIDL PLUS  
CHRONI RODZINY PRZED INFLACJĄ

ODBIERZ 100% ZWROTU CENY SERA   
W APLIKACJI LIDL PLUS W POSTACI:

** Z wyłączeniem napojów alkoholowych, w tym piwa, wyrobów tytoniowych, 
produktów leczniczych oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

* Na kolejne zakupy za min. 15 zł**. Kupon rabatowy pojawi się w aplikacji  
tego samego dnia po zakupie, ważny do 13.08. 

W akcji można wziąć udział tylko 1 raz i wyłącznie w odniesieniu do 1 produktu.  
Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

2 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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MLEKPOL
Masło Mazurski Smak
200 g/1 opak.
* cena regularna:
7,49/1 opak. (100 g = 3,75)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,99/1 opak. (100 g = 3,00)
Limit: 3 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie
będzie sprzedawane
w cenie 7,49 zł/1 opak.

Trzeci produkt
60% TANIEJ

5,99*
7,49

MLEKPOL
Masło Mazurski Smak
200 g/1 opak.
* cena regularna:
7,49/1 opak. (100 g = 3,75)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,99/1 opak. (100 g = 3,00)
Limit: 3 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie
będzie sprzedawane
w cenie 7,49 zł/1 opak.

Trzeci produkt
60% TANIEJ

5,99*
7,49

** PRZY 
ZAKUPACH 

INNYCH 
PRODUKTÓW 

ZA MIN.

49 ZŁ

UWAGA! NISKO!
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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.
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Od poniedziałku, 08.08 
 do środy, 10.08



DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

44%

ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie
250 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2 
prażone i solone lub bez soli
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

12,49*
16,06

DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

44%

ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie
250 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2 
prażone i solone lub bez soli
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

12,49*
16,06

DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

70%

Lody 
Bon Gelati
Premium, 1 l
1 l/1 opak.
słony karmel, mięta, 
rum i rodzynki, czekolada,
wanilia, śmietanka, stracciatella 
lub orzech włoski
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

1 L
AŻMIKSUJ

DOWOLNIE

UWAGA! NISKO!

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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Od poniedziałku, 08.08 
 do środy, 10.08



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

12 + 6
GRATIS

Najczęściej 
kupowane
niemieckie 

piwo 
w Polsce**

Perlenbacher Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
2,99/1 but. (1 l = 5,98)
cena przy zakupie 18 but.: 
1,99/1 but. (1 l = 3,98)

12 + 6 GRATIS

1,99*
2,99

18 x

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

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.

INFORMUJEMY, ŻE OSOBOM NIETRZEŹWYM I OSOBOM DO LAT 18 ALKOHOLU NIE SPRZEDAJEMY.

Od poniedziałku, 08.08 
 do środy, 10.08UWAGA! NISKO!
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MIKSUJ
DOWOLNIE

UWAGA! NISKO!

WSZYSTKIE PRODUKTY MAREK

TRZECI PRODUKT
ZA 1 ZŁ*

* Trzeci p
ro

d
u

kt, n
ajtań

szy lu
b

 w
 tej sam

ej cen
ie, za 1 zł.

6 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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 do środy, 10.08



42% TANIEJ 

5,49
9,51

 
Pomidory truskawkowe
500 g/1 opak.
1 kg = 10,98

7Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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45% TANIEJ 

5,99
10,99

 
Brzoskwinie, luzem
1 kg

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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 do środy, 10.08 



Imbir, 
luzem 
100 g

SUPERCENA

1,99

Mango premium, 
luzem 
1 kg

SUPERCENA

17,13
Ananas, luzem 
1 kg

SUPERCENA

5,70

Kurkuma, luzem 
100 g

SUPERCENA

3,99

Groszek cukrowy, 
luzem 
100 g

SUPERCENA

3,99

Shimeji 
150 g/1 opak.
100 g = 3,99

SUPERCENA

5,99

Physalis 
100 g/1 opak.

37% TANIEJ 

2,99
4,75

SZLAKIEM
AZJATYCKICH

SMAKÓW

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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30% TANIEJ*

4,59
Winogrono jasne 
bezpestkowe 
500 g/1 opak.
1 kg = 9,18
* w porównaniu do 
winogrona jasnego, 
bezpestkowego, luzem  1 kg

30% TANIEJ

4,89
6,99

Polskie jeżyny 
125 g/1 opak.
100 g = 3,91

42% TANIEJ

3,99
6,99

Polska porzeczka 
czerwona 
250 g/1 opak.
100 g =  1,60

21% TANIEJ

2,99
3,80

Polska rukola 
80 g/1 opak.
100 g = 3,74  

20% TANIEJ

5,29
6,65

Polska kolendra 
w doniczce 
1 szt.  

Gruszki 
odmiana limonera
1 kg/1 opak.  

SUPERCENA

6,99ŚWIEŻY 
ZBIÓR

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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30% TANIEJ

9,79
13,99

Awokado XXL 
1 szt. 

31% TANIEJ

6,49
9,51

Polskie 
bakłażany, 
luzem 
1 kg 

Aktywuj w aplikacji

53%
TANIEJ

Z kuponem

5,99
12,99

Polska papryka 
czerwona, luzem
1 kg
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

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, 08.08 
 do środy, 10.08 



Sushi to japoński specjał
wymagający rytuału, 

ale można przygotować go 
w warunkach domowych. 
Zobacz, jakie to proste!

PYSZNE 
SUSHI

Przygotuj samodzielnie

TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

SUPERCENA

6,99
VITASIA
Ocet ryżowy
250 ml/1 opak.
100 ml = 2,80

500 g

4,99
Do soboty, 13.08

VITASIA 
Ryż do sushi
500 g/1 opak.
1 kg = 9,98

SUPERCENA

4,99
VITASIA
Sos sojowy
150 ml/1 opak.
100 ml = 3,33

NOWOŚĆ

4,49
SAKURA
Ocet do sushi
150 ml/1 opak.
100 ml = 2,99

Od poniedziałku,  
08.08 Poznaj z nami  

smaki Azji!

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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SUPERCENA

5,99
VITASIA
Imbir do sushi
190 g
(110 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 5,45 (wg masy netto 
po odsączeniu)

SUPERCENA

4,99
Do soboty, 13.08

HOUSE OF ASIA
Pasta wasabi
43 g/1 opak.
100 g = 11,61

na stałe w Lidl

11,99
OCEAN SEA
Krewetki lub mieszanka 
owoców morza
250 g/1 opak.
100 g = 4,80

6 szt.

4,99
Do soboty, 13.08

HOUSE OF ASIA
Liście alg morskich
nori do sushi
6 szt./1 opak.
1 szt. = 0,84

Od poniedziałku,  
08.08 

SUPERCENA

4,99
HOUSE OF ASIA
Tempura
150 g/1 opak.
100 g = 3,33

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

Kuchnia azjatycka  
w Twoim domu!

Od poniedziałku,  
08.08 

SUPERCENA

3,99
VITASIA
Lassi – napój 
jogurtowy
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,60

SUPERCENA

2,29
VITASIA
Jogurt azjatycki
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,53

Zeskanuj
by zapisać się
na live’a

12 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,  
08.08 

 � ryż kleisty – 1 szklanka

 � mleczko kokosowe 
VITASIA – 400 ml

 � sok wyciśnięty z 1 limonki

 � skórka starta z 1 limonki

 � cukier trzcinowy – 4 łyżki

 � laska wanilii – 1 szt.

 � mango – 1 szt.

 � świeża mięta – kilka 
listków

 � biały sezam – 3 łyżki

   |  2 porcje |  30 min

Po przepis
na ryż na mleczku

kokosowym 
z mango

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

RYŻ NA MLECZKU 
KOKOSOWYM Z MANGO

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.
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SUPERCENA

8,99
HOUSE OF ASIA
BIO mleczko
kokosowe
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 22,48

33% TANIEJ

3,99
5,99

Do soboty, 13.08 

VITASIA/FRESHONA
Mleczko kokosowe  
w puszce
400 ml/1 opak.
classic lub light
1 l = 9,98
Limit: 4 opak. na paragon. Każda kolejna 
puszka będzie sprzedawana w cenie 
5,99 zł/opak.

SUPERCENA

3,29
SO ASIA
Mleczko kokosowe
200 ml/1 opak.
100 ml = 1,65



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT SUPERCENA

6,99
VITASIA
Pasta curry
195 g/1 opak.
czerwona, zielona,
tom yum lub massaman
100 g = 3,58

SUPERCENA

9,99
VITASIA
Pasta miso
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,00

Od poniedziałku,  
08.08 Azjatyckie  

przysmaki!

SUPERCENA

7,49
ROLESKI
Sos azjatycki 
Makłowicz Menu
540 g/1 opak.
tajski, koreański lub chiński
1 kg = 13,87

SUPERCENA

2,49
VITASIA
Sezam
50 g/1 opak.
100 g = 4,98

SUPERCENA

19,99
VITASIA
Ryż jaśminowy
2 kg/1 opak.
1 kg = 10,00

SUPERCENA

7,49
VITASIA
Papier ryżowy
250 g/1 opak.
100 g = 3,00

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 32/22



Od poniedziałku, 08.08 
do środy, 10.08 

SUPERCENA

6,49
ASIA COOK
Sajgonki z tofu
278 g/1 opak.
1 kg = 23,35

Drugi produkt 
30% TANIEJ

5,65*
6,65

U JĘDRUSIA/VIRTU
Sajgonki
278 g, 280 g/1 opak.
z mięsem lub z warzywami
* cena regularna: 
6,65/1 opak. (1 kg = 23,92/23,75)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,65/1 opak. (1 kg = 20,32/20,18)

SOS 
W ZESTAWIE

SUPERCENA

12,99
VITASIA
Sushi premium
168-185 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,73-7,02

SUPERCENA

7,60
Do soboty, 13.08 

Sajgonki
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,00

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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SUPERCENA

5,99
Do soboty, 13.08 

VITASIA
Makaron ryżowy
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

SUPERCENA

1,99
VITASIA
Makaron w stylu
chińskim
100 g/1 opak.

TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

SUPERCENA

5,99
VITASIA
Makaron mie
250 g/1 opak.
makaron z mąki pszennej 
w kształcie nitek, idealny 
do zup i dań z woka
100 g = 2,40

SUPERCENA

4,99
VITASIA
Makaron 
do woka
2 x 150 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 16,63

SUPERCENA

2,99
VITASIA
Makaron chow 
mein
250 g/1 opak.
100 g = 1,20

SUPERCENA

4,99
VITASIA
Makaron soba 
lub udon
300 g/1 opak.
1 kg = 16,63

Od poniedziałku,  
08.08 

16 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Makarony w stylu
azjatyckim 1,99już od



SUPERCENA

5,99
VITASIA
Słodki sos chili
700 ml/1 opak.
1 l = 8,56SUPERCENA

5,99
VITASIA
Sos tajski
290 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 20,66

KIKKOMAN
Sos sojowy
naturalnie warzony
150 ml/1 opak.
klasyczny lub o obniżonej 
zawartości soli
100 ml = 6,99

na stałe w Lidl

10,49

SUPERCENA

7,99
HOUSE OF ASIA
Sos sojowy
ciemny 
lub jasny, XXL
625 ml/1 opak.
1 l = 12,78

Do soboty, 13.08 

FLYING GOOSE
Sos sriracha
455 ml/1 opak.
pikantny lub słodki
1 l = 35,14

SUPERCENA

15,99
SUPERCENA

3,49
VITASIA
Sos w stylu azjatyckim
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 1,40

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

10,99
SAKURA 
Olej sezamowy
150 ml/1 opak.
100 ml = 7,33

IDEALNY 
DO DAŃ 
Z WOKA 

I INNYCH
W STYLU 

AZJATYCKIM

NA
STAŁE

W

Od poniedziałku,  
08.08 



SUPERCENA

6,49
SUREE
Sos 
150 ml/1 opak.
mango, ananas, sukiyaki 
lub owoce morza
100 ml = 4,33

TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku,  
08.08 

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

4,99
VITASIA
Sos
250 ml/1 opak.
rybny lub ostrygowy
100 ml =  2,00

SUPERCENA

9,99
FLYING GOOSE
Sos sriracha 
majonezowy
200 ml/1 opak.
100 ml = 5,00

SUPERCENA

6,49
TAO TAO
Sos 
200-220 g/1 opak.
z czosnkiem 
i miodem 
lub z limonką, 
kolendrą i chili
100 g = 3,25-2,95

SUPERCENA

5,99
VITASIA
Sos do woka
490 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 12,22



SUPERCENA

4,99
MIYATA
Sos teriyaki
150 ml/1 opak.
100 ml = 3,33

SUPERCENA

6,99
VIFON
Sos mirin
150 ml/1 opak.
100 ml = 4,66

SUPERCENA

3,99
VITASIA
Sos słodko-
-kwaśny
330 ml/1 opak.
1 l =  12,09

SUPERCENA

8,99
THAI PRIDE
Sos satay**
295 ml/1 opak.
1 l = 27,08

Drugi produkt 
40% TANIEJ

5,59 *
6,99

PATAK’S
Sos w stylu indyjskim
450 g/1 opak.
tikka masala, korma lub tandoori
* cena regularna: 
6,99/1 opak. (1 kg = 15,53)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,59/1 opak. (1 kg = 12,42) 

19Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 32/22
** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

SUPERCENA

4,99
ROLESKI
Sos azjatycki
345-370 g/1 opak.
ananasowy, tajski 
z mango lub sweet chili
1 kg = 14,46-13,49

Od poniedziałku, 08.08 
do środy, 10.08 



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

SUPERCENA

6,99
KUCHNIA EKSPERTA
Fasola edamame
450 g/1 opak.
1 kg = 15,53

SUPERCENA

7,99
VITASIA
Gyoza 
z warzywami
400 g/1 opak.
1 kg =19,98

na stałe w Lidl

15,99
CULINEA
Dania azjatyckie*
750 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 21,32

Od poniedziałku, 08.08 
do środy, 10.08 Kulinarna wyprawa  

do Azji?

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

R 32/22
* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

SUPERCENA

4,99
HOUSE OF ASIA
Grzyby shiitake
30 g/1 opak.
100 g = 16,63

SUPERCENA

3,99
TAO TAO
Grzyby mun
50 g/1 opak.
100 g = 7,98

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W



SUPERCENA

6,99
THAI HERITAGE
Pasta do dań 
tajskich
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,36 

SUPERCENA

3,49
KANOKWAN
Pasta do dań
azjatyckich
30-72 g/1 opak.
czerwone, zielone lub żółte curry, 
tom kha, tom yum lub pad thai
100 g = 11,63-4,85

SUPERCENA

4,99
VITASIA
Kimchi
215 ml
(110 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 4,54 (wg masy netto 
po odsączeniu)

SUPERCENA

3,99
VITASIA
Pędy bambusa w plastrach 
lub kiełki fasoli mung
330 g
(180 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 2,22 (wg masy netto po odsączeniu)

Od poniedziałku,  
08.08 Kulinarna wyprawa  

do Azji?

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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SUPERCENA

3,49
HOUSE OF ASIA
Pasta do dań indyjskich
50 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,98



SUPERCENA

2,99
HOUSE OF ASIA
Przyprawy azjatyckie
20 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 14,95

SUPERCENA

9,99
PATAK’S
Zestaw 
do samodzielnego 
przygotowania
tikka masali 
313 g/1 opak.
1 kg = 31,92

SUPERCENA

7,99
HOUSE OF ASIA
Wodorosty 
wakame
30 g/1 opak.
100 g = 26,63

SUPERCENA

2,85
KOTANYI
Trawa cytrynowa
15 g/1 opak.
100 g = 19,00

TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

SUPERCENA

4,99
HOUSE OF ASIA
Liście kaffiru
10 g/1 opak.
100 g = 49,90

Rozkoszuj się  
smakami Azji!

na stałe w Lidl

3,99
UNIFLORA
Kiełki
50-150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,98-2,66

22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,  
08.08 



SUPERCENA

9,99
QF
Jackfruit
565 g
(230 g po odsączeniu)/1 opak.
zielony lub żółty, wegańska alternatywa dla mięsa
100 g = 4,34 (wg masy netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99
VITASIA
Liczi
580 ml
(255 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 31,33 (wg masy 
netto po odsączeniu)

na stałe w Lidl

5,99
Do soboty, 13.08 

Pulpa z mango
425 ml/1 opak.
1 l = 14,09

SUPERCENA

4,99
VITASIA
Plastry z mango
425 ml
(230 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 2,17 (wg masy
netto po odsączeniu)

Od poniedziałku,  
08.08 

SUPERCENA

17,99
LOYD
BIO matcha, japońska herbata 
zielona w proszku
40 g/1 opak.
100 g = 44,98

Matcha
Japońska herbata 100%

BIO

Do przygotowania jednej filiżanki naparu 
wystarczy tylko 1 g matchy, która:

stanowi bogate źródło antyoksydantów,
dzięki obecności teiny dostarcza podobnej ilości 
energi, co filiżanka kawy,
zawiera m.in. aminokwas L-teaninę, który działa 
na organizm uspokajająco,
jest doskonałym dodatkiem do ciast  
czy deserów

23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Azja blisko  
Ciebie!

Drugi produkt 
30% TANIEJ

8,49*
9,99

TO BE FOODIE
Panang curry 
z kurczakiem
330 g/1 opak.
* cena regularna: 
9,99/1 opak. (1 kg = 30,27)
cena przy zakupie 2 opak.: 
8,49/1 opak. (1 kg = 25,73) 

Od poniedziałku, 08.08 
do środy, 10.08 

24 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Trzeci produkt 
60% TANIEJ

5,59*
6,99

CHEF SELECT
Zupa orientalna
450 g/1 opak.
tajska lub wietnamska
* cena regularna: 
6,99/1 opak. (1 kg = 15,53)
cena przy zakupie 3 opak.: 
5,59/1 opak. (1 kg = 12,42) 

SUPERCENA

6,99
VITASIA
Gotowe danie 
w stylu tajskim
330 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 21,18

SUPERCENA

4,49
VIFON
Zupa o smaku 
ramenu
z płatkami chili, 
pikantna
60 g/1 opak.
100 g = 7,48

SUPERCENA

4,99
VIFON
Tradycyjna wietnamska 
zupa pho w misce
70 g/1 opak.
100 g = 7,13

SUPERCENA

3,49
VIFON
Zupa instant
w kubku
60 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,82

SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

bez konserwantów



SUPERCENA

4,99
VIFON
Prażynki 
krewetkowe
100 g/1 opak.
curry lub wasabi

SUPERCENA

4,99
Pocky, paluszki 
w czekoladzie
33-47 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 15,12-10,62

SUPERCENA

6,99
VITASIA
Minichlebki naan
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 23,30

SUPERCENA

3,99
VITASIA
Azjatyckie 
chipsy
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,00

SUPERCENA

3,99
VITASIA
Orzeszki 
wasabi
150 g/1 opak.
100 g = 2,66

SUPERCENA

7,99 Ciasteczka Kittyland
70 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,41

Od poniedziałku,  
08.08 

25Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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CHEF SELECT
Zupa orientalna
450 g/1 opak.
tajska lub wietnamska
* cena regularna: 
6,99/1 opak. (1 kg = 15,53)
cena przy zakupie 3 opak.: 
5,59/1 opak. (1 kg = 12,42) 

na stałe w Lidl

10,99
VITASIA
Lody z nadzieniem
850 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 12,93



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

ITALIAMO
Cappelletti, 
pierożki 
z szynką
250 g/1 opak.
100 g = 2,09

SUPERCENA

5,22

ITALIAMO
Maccheroni al ferretto 
z pszenicy twardej
500 g/1 opak.
1 kg = 11,98

SUPERCENA

5,99

Do soboty, 13.08

Cantuccini
300 g/1 opak.
ciastka z migdałami 
lub kawałkami czekolady
1 kg = 23,30

SUPERCENA

6,99

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

do Włoch?

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

SUPERCENA

7,99

ITALIAMO
Ser provoletta 
140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,28

SUPERCENA

5,99

ITALIAMO
Prosciutto di San 
Daniele włoska szynka 
dojrzewająca
80 g/1 opak.
100 g = 14,99

SUPERCENA

11,99



Do soboty, 13.08

Piada - włoskie 
placki 
390 g/1 opak.
1 kg = 14,59

SUPERCENA

5,69

ITALIAMO
Pesto z Sycylii
180 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,33

SUPERCENA

5,99 ITALIAMO
Sos z pomidorów 
koktajlowych
330 g/1 opak.
1 kg = 15,12

SUPERCENA

4,99
ITALIAMO
Oliwa z oliwek z Bari
500 ml/1 but.
1 l = 37,98

SUPERCENA

18,99

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

do Włoch?
NA

STAŁE
W

ITALIAMO
Mortadela 
z Bolonii
150 g/1 opak.
100 g = 4,99

SUPERCENA

7,49

Do środy, 10.08
ITALIAMO
Pizza
350 g, 400 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

2 + 1 GRATIS

9,99*
14,99

oryginalne sery
prosto z Włoch



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

FRENCH STYLE
Salami w plastrach
120 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,49

SUPERCENA

8,99

DUC DE COEUR
Ser Brie 
podpuszczkowy, 
dojrzewający
500 g/1 opak.
1 kg = 31,98

SUPERCENA

15,99

Od poniedziałku, 
 08.08 

DUC DE COEUR
Crème Brûlée
2 x 100 g/1 opak.
100 g = 3,50

SUPERCENA

6,99

DUC DE COEUR
Deser w stylu 
francuskim
450 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 26,64

SUPERCENA

11,99
DUC DE COEUR
Tartaletki z nadzieniem
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99

SUPERCENA

4,99

ERIDANOUS
Sucharki z Krety
600 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 16,65

NOWOŚĆ

9,99

Kulinarne 
podróże po Europie!

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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SOL&MAR
Kiełbasa 
chorizo
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,00

SUPERCENA

7,99

SOL&MAR
Ser mahón
270 g/1 opak.
1 kg = 44,41

SUPERCENA

11,99
SOL&MAR
Fuet
170 g/1 opak.
100 g = 4,99

SUPERCENA

8,49

SOL&MAR
Jogurt kremowy 
w stylu hiszpańskim
135 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,59

SUPERCENA

3,49

Od poniedziałku, 
 08.08 

SOL&MAR
Minitortilla 
220 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,18

SUPERCENA

6,99

SOL&MAR
Kiełbasa chorizo 
w plastrach
100 g/1 opak.

SUPERCENA

5,99

• TRAD
ITIO

N
ALSPECIALITYGUA

R
A

N
TE

ED •

Kulinarne 
podróże po Europie!

SOL&MAR
Zestaw  
hiszpańskich
wędlin
100 g/1 opak.

NOWOŚĆ

9,99
SOL&MAR
Szynka Jamón 
Serrano krojona
80 g/1 opak.
100 g = 9,99

SUPERCENA

7,99

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Bochen rustykalny
490 g/1 szt.
1 kg = 10,18

na stałe w Lidl

4,99

Bułka paryska
240 g/1 szt.
100 g = 0,83

na stałe w Lidl

1,99
Bułka orkiszowa
80 g/1 szt.
100 g = 1,86

na stałe w Lidl

1,49

Bagietka typu 
francuskiego
z dodatkiem
mąki durum
290 g/1 szt.
1 kg = 9,62

na stałe w Lidl

2,79
Z PIECA

KAMIENNEGO

PIECZYWO WYPIEKANE
NA KAMIENIU

• Wilgotny miękisz

• Chrupiąca skórka

• Niepowtarzalny
   smak

• Naturalny zakwas

• Wielofazowa 
   fermentacja ciasta

• Wypiek na kamieniu 
   wulkanicznym

30 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 08.08 
 do środy, 10.08



Chleb 
typu włoskiego
500 g/1 szt.
* cena regularna:
3,29/1 szt. (1 kg = 6,58)
cena przy zakupie 2 szt.:
2,69/1 szt. (1 kg = 5,38)

Drugi produkt
36% TANIEJ

2,69*
3,29

Bułka pszenna
65 g/1 szt.
* cena regularna:
0,65/1 szt. (100 g = 1,00)
cena przy zakupie 6 szt.:
0,49/1 szt. (100 g = 0,75)

Kup 6, zapłać
24% MNIEJ

0,49*
0,65

Korona 
z sezamem
300 g/1 szt.
1 kg = 13,30

SUPERCENA

3,99
Korona 
z sezamem
300 g/1 szt.
1 kg = 13,30

SUPERCENA

3,99
Paluch bawarski 
z serem**
100 g/1 szt.

SUPERCENA

1,99

Bułka ziemniaczana
80 g/1 szt.
100 g = 1,19

na stałe w Lidl

0,95

Bułka orkiszowa
80 g/1 szt.
100 g = 1,86

na stałe w Lidl

1,49

Bagietka typu 
francuskiego
z dodatkiem
mąki durum
290 g/1 szt.
1 kg = 9,62

na stałe w Lidl

2,79
IDEALNE NA

ŚNIADANIE
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31Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 08.08 
 do środy, 10.08



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

SUPERCENA

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

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Polski kurczak –
mięso mielone
z nogi
400 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

7,99
RZEŹNIK
Polski kurczak –
mięso mielone
z nogi
400 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

7,99

GRILL&FUN
Filet z piersi
kurczaka
w marynacie
1 kg

SUPERCENA

16,99
GRILL&FUN
Filet z piersi
kurczaka
w marynacie
1 kg

SUPERCENA

16,99

RZEŹNIK
Porcja rosołowa
z kaczki
1 kg

20% TANIEJ

7,99
9,99

RZEŹNIK
Porcja rosołowa
z kaczki
1 kg

20% TANIEJ

7,99
9,99

RZEŹNIK
Polski kurczak – uda 
lub podudzia, XXL
1 kg
* w porównaniu z udami lub
podudziami z kurczaka Rzeźnik, 1 kg

20% TANIEJ*

9,99
RZEŹNIK
Polski kurczak – uda 
lub podudzia, XXL
1 kg
* w porównaniu z udami lub
podudziami z kurczaka Rzeźnik, 1 kg

20% TANIEJ*

9,99

Mięso

DO 20% TANIEJ!
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RZEŹNIK FIT LIFE
Polski kurczak –
mięso mielone
z piersi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Polski indyk – mięso z uda
1 kg

SUPERCENA

19,99

RZEŹNIK
Polski kurczak –
mięso mielone
z nogi
400 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

7,99

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
szponder
1 kg

SUPERCENA

24,99

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
szponder
1 kg

SUPERCENA

24,99 RZEŹNIK
Polska wołowina –
polędwica cygańska
1 kg

SUPERCENA

39,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
golonka
1 kg

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK
Filet z kaczki wolno 
gotowany z sosem
słodko-kwaśnym
430 g/1 opak.
1 kg = 45,33

SUPERCENA

19,49
RZEŹNIK
Nogi z kaczki wolno 
gotowane z sosem
słodko-kwaśnym
480 g/1 opak.
1 kg = 39,15

SUPERCENA

18,79
SMAKMAK
Flaki wołowe
w rosole
700 g/1 opak.
1 kg = 12,84

SUPERCENA

8,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA
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RZEŹNIK
Gulasz
wieprzowy
z szynki
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

9,99

RZEŹNIK
Gulasz
wieprzowy
z szynki
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

9,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowe
400 g/1 opak.
1 kg = 16,98

na stałe w Lidl

6,79
RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowe
400 g/1 opak.
1 kg = 16,98

na stałe w Lidl

6,79

ŁUKÓW
Metka tatarska
lub cebulowa
200 g/1 opak.
100 g = 2,50

SUPERCENA

4,99
ŁUKÓW
Metka tatarska
lub cebulowa
200 g/1 opak.
100 g = 2,50

SUPERCENA

4,99

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

SUPERCENA

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

SUPERCENA

8,99

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

SUPERDROB
Grillowana kostka
z piersi kurczaka
400 g/1 opak.
* cena regularna:
10,99/1 opak. (1 kg = 27,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,79/1 opak. (1 kg = 21,98)

Drugi produkt
40% TANIEJ

8,79*
10,99

Świeże mięso

W SUPERCENACH!
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RZEŹNIK
Gulasz
wieprzowy
z szynki
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

9,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowe
400 g/1 opak.
1 kg = 16,98

na stałe w Lidl

6,79

Łosoś pacyficzny,
dzwonko,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 52,90

SUPERCENA

5,29
TARG RYBNY LIDLA
Miruna nowozelandzka,
filet bez skóry,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 44,90

SUPERCENA

4,49

NAUTICA
Krajanka śledziowa
180 g
(145 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,44 (wg masy
netto po odsączeniu)

na stałe w Lidl

4,99

NAUTICA
Krajanka śledziowa
180 g
(145 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,44 (wg masy
netto po odsączeniu)

na stałe w Lidl

4,99
FJØRD FISKURSSON
Burgery z łososia
100 g
różne rodzaje
1 kg = 54,90

na stałe w Lidl

5,49

FJØRD FISKURSSON
Burgery z łososia
100 g
różne rodzaje
1 kg = 54,90

na stałe w Lidl

5,49

FJØRD FISKURSSON
Makrela na parze
100 g
ze szpinakiem i czosnkiem
1 kg = 44,90

na stałe w Lidl

4,49
RZEŹNIK
Mięso mielone
z łopatki i boczku
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98

SUPERCENA

8,99

Ryby

W SUPERCENACH!

MAKRELA
NA PARZE
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Do soboty, 13.08
LOVILIO
Burrata
125 g/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ

4,85
6,49

JOVI
Napój jogurtowy
Duet, XXL
700 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 4,70

SUPERCENA

3,29
JOVI
Napój jogurtowy
Duet, XXL
700 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 4,70

SUPERCENA

3,29

PILOS
Polski jogurt
naturalny 3%,
bez laktozy
400 g/1 opak.
1 kg = 6,63

na stałe w Lidl

2,65
PILOS
Polski jogurt
naturalny 3%,
bez laktozy
400 g/1 opak.
1 kg = 6,63

na stałe w Lidl

2,65

Zasmakuj w nabiale

DO 25% TANIEJ!

WŁOSKI
SER

MOZZARELLA Z KREMOWYM 
WNĘTRZEM ZE ŚMIETANY

I STRACCIATELLI

36
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DANONE
Danio
140 g/1 opak.
mango lub banan
100 g = 1,42

na stałe w Lidl

1,99

MLEKOVITA
Polska śmietana 18%, XXL
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

8,49

PILOS
Serek
homogenizowany
385 g, 400 g/1 opak.
brzoskwinia, truskawka lub wanilia
* cena regularna:
4,49/1 opak. (1 kg = 11,66/11,23)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,49/1 opak. (1 kg = 9,06/8,73)

Drugi produkt
44% TANIEJ

3,49*
4,49

ŁOWICZ
Mascarpone smakowe
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,80

SUPERCENA

6,99

PILOS
Polski jogurt
naturalny 3%,
bez laktozy
400 g/1 opak.
1 kg = 6,63

na stałe w Lidl

2,65

PREMIERA
W
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Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
31%

REGIONALNE SZLAKI
Polskie
frankfurterki 
z jagnięciną
1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

19,90
28,90

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
31%

REGIONALNE SZLAKI
Polskie
frankfurterki 
z jagnięciną
1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

19,90
28,90
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PIKOK
Polska szynka
zawędzana wieprzowa, 
megapaka
250 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (100 g = 3,60)
cena przy zakupie 3 opak.:
6,69/1 opak. (100 g = 2,68)

Trzeci produkt
75% TANIEJ

6,69*
8,99

PIKOK
Polskie parówki
wieprzowe, XXL
1 kg/1 opak.
* w porównaniu z parówkami 
wieprzowymi Pikok, 200 g

34% TANIEJ*

12,99

PIKOK
Salami dojrzewające
100 g/1 opak.
* cena regularna:
4,49/1 opak. 
cena przy zakupie 3 opak.:
3,59/1 opak. 

Trzeci produkt
60% TANIEJ

3,59*
4,49

PIKOK
Polski filet z piersi 
kurczaka, plastry
75 g/1 opak.
klasyczny, z papryką lub z ziołami
* cena regularna:
3,59/1 opak. (100 g = 4,79)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,79/1 opak. (100 g = 3,72)

Trzeci produkt
66% TANIEJ

2,79*
3,59

PIKOK
Polska kiełbasa biała
premium z szynki
500 g/1 opak.
* cena regularna:
10,49/1 opak. (1 kg = 20,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,29/1 opak. (1 kg = 16,58)

Drugi produkt
40% TANIEJ

8,29*
10,49

Świeże wędliny

DO 75% TANIEJ!
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LEONE
Rożki premium
w kształcie róży
w wielopaku*
4 x 130 ml/1 opak.
wanilia-czekolada-orzech laskowy
lub truskawka-śmietanka
1 l = 19,21

SUPERCENA

9,99

DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

70%

Lody
Bon Gelati 
Premium, 1 l
1 l/1 opak.
słony karmel, mięta, 
rum i rodzynki, czekolada,
wanilia, śmietanka, stracciatella 
lub orzech włoski
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

CENA 
ZA SZT.

2,50
ZŁ
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70% TANIEJ!
DRUGI PRODUKT
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LEONE
Rożki premium
w kształcie róży
w wielopaku*
4 x 130 ml/1 opak.
wanilia-czekolada-orzech laskowy
lub truskawka-śmietanka
1 l = 19,21

SUPERCENA

9,99

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

SUPERCENA 

10,99ALESTO SELECTION
Orzechy
nerkowca
200 g/1 opak.
100 g = 6,14

na stałe w Lidl

12,27
ALESTO SELECTION
Orzechy
nerkowca
200 g/1 opak.
100 g = 6,14

na stałe w Lidl

12,27

ALESTO
Pistacje kalifornijskie
250 g/1 opak.
z papryczką chilli lub prażone, 
przyprawione z białym pieprzem
100 g = 5,20

SUPERCENA

12,99

ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie
250 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
prażone i solone lub bez soli
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Drugi produkt
44% TANIEJ

12,49*
16,06

ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie
250 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
prażone i solone lub bez soli
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Drugi produkt
44% TANIEJ

12,49*
16,06
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ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

KUPOWANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku**

bez dodatku cukrów
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Do soboty, 13.08
LIPTON
Ice Tea,
herbata mrożona
500 ml/1 but
* cena za 1 przy zakupie 2
cytrynowa, brzoskwiniowa lub zielona
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Drugi produkt
52% TANIEJ

2,79*
3,79

Do soboty, 13.08
LIPTON
Ice Tea,
herbata mrożona
500 ml/1 but
* cena za 1 przy zakupie 2
cytrynowa, brzoskwiniowa lub zielona
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Drugi produkt
52% TANIEJ

2,79*
3,79

SOLEVITA
Sok 100% tłoczony**
3 l/1 opak.
jabłko-truskawka, jabłko-gruszka
lub jabłko-wiśnia
* cena regularna:
12,99/1 opak. (1 l = 4,33)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,99/1 opak. (1 l = 3,33)

Drugi produkt
46% TANIEJ

9,99*
12,99

OSHEE
Lemoniada
z witaminami**
555 ml/1 but.
różne rodzaje 
1 l = 3,59

SUPERCENA

1,99

SOLEVITA
Smoothie 100%
owocowo-warzywne
w siateczce, 6-pak
6 x 100 g/1 opak.
jabłko-banan-mango-truskawka, banan-
-mango-ananas-pomarańcza-cytryna,
banan-szpinak-pomarańcza-jabłko
i jabłko-gruszka-winogrono
1 kg = 19,98

AŻ 6 szt.

11,99

HORTEX
Napój owocowy
1,75 l/1 but.
jabłko-wiśnia, jabłko-brzoskwinia
lub cytryna-limonka
1 l = 1,71

SUPERCENA

2,99
PREMIERA
 TYLKO W

3 L
AŻ

2,-
ZA SZT.

TYLKO

XXL

XXL

IDEALNE
DO PLECAKA
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LETNIE NAPOJE
W SUPERCENACH
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PLUSSSZ
Sport Complex
80 g/1 opak.
100 g = 8,36

SUPERCENA

6,69

Do soboty, 13.08
PURE ICE
Lód w kostkach
1 kg/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Drugi produkt
52% TANIEJ

2,49*
3,39

ŻYWIEC ZDRÓJ
Woda źródlana 
niegazowana**
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
2,13/1 but. (1 l = 1,42)
cena przy zakupie 1 zgrzewki:
1,49/1 but. (1 l = 0,99)

Kup zgrzewkę, zapłać
30% MNIEJ

1,49*
2,13

Do soboty, 13.08
LIPTON
Ice Tea,
herbata mrożona
500 ml/1 but
* cena za 1 przy zakupie 2
cytrynowa, brzoskwiniowa lub zielona
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Drugi produkt
52% TANIEJ

2,79*
3,79

VERONI PURE
Woda mineralna 
niegazowana**
1,5 l/1 but.
1 l = 0,86

SUPERCENA

1,29

Coca-Cola
1 l/1 but.
* cena regularna:
4,99/1 but.
cena przy zakupie 4-paku:
3,49/1 but.

Kup 4-pak, zapłać
30% MNIEJ

3,49*
4,99 Coca-Cola

1 l/1 but.
* cena regularna:
4,99/1 but.
cena przy zakupie 4-paku:
3,49/1 but.

Kup 4-pak, zapłać
30% MNIEJ

3,49*
4,99

WEŹ
ZGRZEWKĘ
Z OZNACZENIEM
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LETNIE NAPOJE
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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 12-pak, zapłać
30% MNIEJ

2,29*
3,29

Žatecký
Světlý Ležák
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,29/1 pusz. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 8-paku:
2,49/1 pusz. (1 l = 4,98)

Kup 8-pak, zapłać
24% MNIEJ

2,49*
3,29

Somersby
500 ml/1 pusz.
strawberry & kiwi lub blackberry
* cena regularna:
3,99/1 pusz. (1 l = 7,98)
cena przy zakupie 4-paku:
3,49/1 pusz. (1 l = 6,98)

Kup 4-pak, zapłać
MNIEJ

3,49*
3,99

Somersby
500 ml/1 pusz.
strawberry & kiwi lub blackberry
* cena regularna:
3,99/1 pusz. (1 l = 7,98)
cena przy zakupie 4-paku:
3,49/1 pusz. (1 l = 6,98)

Kup 4-pak, zapłać
MNIEJ

3,49*
3,99

Perła
Chmielowa
500 ml/1 but.
1 l = 5,58

SUPERCENA

2,79
Żywiec Pszeniczne IPA
500 ml/1 but.
1 l = 8,38

na stałe w Lidl

4,19Desperados 
Spicy Orange
400 ml/1 but.
* cena regularna:
4,49/1 but. (1 l = 11,23)
cena przy zakupie 4 but.:
3,35/1 but. (1 l = 8,38)

3 + 1 GRATIS

3,35*
4,49

12 x 4 x8 x
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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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Żywiec Pszeniczne IPA
500 ml/1 but.
1 l = 8,38

na stałe w Lidl

4,19
MALTGARDEN
Historical Importance
lub Funky Garden*
500 ml/1 but.
Dortmunder Style lub Kellerbier
1 l = 17,98

SUPERCENA

8,99

BROWAR ZA MIASTEM
Błogi Stan 
lub Pełnia Życia
500 ml/1 but.
New Zealand IPA 
lub West Coast IPA
1 l = 17,98

SUPERCENA

8,99

NEPOMUCEN
Heat lub Five o’Clock Tea IPA*
500 ml/1 pusz.
Passion Fruit DDH lub Sorachi
Ace x Mosaic x Columbus
1 l = 17,98

SUPERCENA

8,99
ALEBROWAR
World of IPA
500 ml/1 but.
Sour IPA lub Oat White IPA
1 l = 17,98

SUPERCENA

8,99

INNE BECZKI
Cherry Elephant
lub Grejpfrutowy 
500 ml/1 but.
Cherry ALE lub Pszeniczne
1 l = 11,98

SUPERCENA

5,99

Browar Rzemieślniczy Jan Olbracht
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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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PRZYSNACKI
Chrupki
135 g/1 opak.
żółty ser
100 g = 3,33

SUPERCENA

4,49

PRINGLES
Chipsy
165 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,61

SUPERCENA

7,60

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

SUPERCENA

2,49
STAR
Maczugi
80 g/1 opak.
fromage, ketchup lub pizza
100 g = 3,11

SUPERCENA

2,49

LAY’S
Chipsy
215 g/1 opak.
grzanka czosnkowa
lub kurki w śmietanie
100 g = 2,97

SUPERCENA

6,39

LAY’S
Chipsy
215 g/1 opak.
grzanka czosnkowa
lub kurki w śmietanie
100 g = 2,97

SUPERCENA

6,39

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

PRZY GRILLU!
PRZEKĄŚ
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Ciastka Bounty
lub M&M’s
180 g/1 opak.
100 g = 4,99

SUPERCENA

8,99 Ciastka Bounty
lub M&M’s
180 g/1 opak.
100 g = 4,99

SUPERCENA

8,99

SKAWA
Draże Clown
lub Korsarz, XXL
130 g/1 opak.
100 g = 2,30

SUPERCENA

2,99

FIN CARRÉ
Crusti Choc, czekolada
mleczna z chrupkami
zbożowymi,
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
* cena regularna:
2,99/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak.:
2,19/1 opak.

Trzeci produkt
78% TANIEJ

2,19*
2,99

Baton Sztanga
70 g/1 opak.
* cena regularna:
5,70/1 opak. (100 g = 8,14)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,79/1 opak. (100 g = 5,41)

Drugi produkt
66% TANIEJ

3,79*
5,70

Baton Sztanga
70 g/1 opak.
* cena regularna:
5,70/1 opak. (100 g = 8,14)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,79/1 opak. (100 g = 5,41)

Drugi produkt
66% TANIEJ

3,79*
5,70

Cukierki Nerds, XXL
141,7 g/1 opak.
rainbow lub grape & strawberry
100 g = 7,05

na stałe w Lidl

9,99

Cukierki 
Nerds Rope
26 g/1 opak.
rainbow lub very berry
100 g = 19,19

SUPERCENA

4,99

Cukierki 
Nerds Rope
26 g/1 opak.
rainbow lub very berry
100 g = 19,19

SUPERCENA

4,99

E. WEDEL
Czekotubka
50 g/1 opak.
czekoladowa lub mleczna
100 g = 5,18

SUPERCENA

2,59

E. WEDEL
Czekotubka
50 g/1 opak.
czekoladowa lub mleczna
100 g = 5,18

SUPERCENA

2,59

70 G
AŻ

produkt
bezglutenowy

bez
dodatku

cukru

wysoka zawartość 
protein

wegański
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WOSEBA
Mocca Fix Gold,
kawa mielona
250 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (100 g = 4,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,99/1 opak. (100 g = 3,20)

Drugi produkt
40% TANIEJ

7,99*
9,99

NESCAFÉ
Crema, kawa
rozpuszczalna
300 g/1 opak.
1 kg = 79,97
* w porównaniu z kawą rozpuszczalną
Nescafé Crema, 200 g

33% TANIEJ*

23,99
NESCAFÉ
Crema, kawa
rozpuszczalna
300 g/1 opak.
1 kg = 79,97
* w porównaniu z kawą rozpuszczalną
Nescafé Crema, 200 g

33% TANIEJ*

23,99

NESCAFÉ
Classic, kawa
rozpuszczalna
300 g/1 opak.
1 kg = 76,63
* w porównaniu z kawą rozpuszczalną
Nescafé Classic, 200 g

33% TANIEJ*

22,99

Nutella, XXL
825 g/1 opak.
1 kg = 24,23
* w porównaniu z Nutellą, 350 g 

32% TANIEJ*

19,99
Nutella, XXL
825 g/1 opak.
1 kg = 24,23
* w porównaniu z Nutellą, 350 g 

32% TANIEJ*

19,99

MAZURSKIE MIODY
Polski miód
wielokwiatowy
900 g/1 opak.
1 kg = 22,21

na stałe w Lidl

19,99
21,89

R 32/22

900 G
AŻ

08.08

825 G
AŻ

ŚWIATOWY DZIEŃ
PSZCZÓŁ
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33 FINE FOODS
Pinsa
230 g/1 opak.
100 g = 5,65

SUPERCENA

12,99

MONINI
Oliwa extra
vergine delicato
750 ml/1 opak.
1 l = 29,32

SUPERCENA

21,99

Do soboty, 13.08
FRESHONA
Papryka 
konserwowa
720 ml
(300 g po odsączeniu)/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

20% TANIEJ

2,89
3,65

CHEF SELECT
Cordon bleu
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 1,60)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,99*
4,99

CHEF SELECT
Cordon bleu
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 1,60)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,99*
4,99

SUPERDROB
Nuggetsy
Juniorki
300 g/1 opak.
1 kg = 23,30

SUPERCENA

6,99

CHEF SELECT
Polędwiczki
z piersi kurczaka
400 g/1 opak.
pikantne lub łagodne
* cena regularna:
11,99/1 opak. (1 kg = 29,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,49/1 opak. (1 kg = 23,73)

Drugi produkt
40% TANIEJ

9,49*
11,99

CHEF SELECT
Polędwiczki
z piersi kurczaka
400 g/1 opak.
pikantne lub łagodne
* cena regularna:
11,99/1 opak. (1 kg = 29,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,49/1 opak. (1 kg = 23,73)

Drugi produkt
40% TANIEJ

9,49*
11,99

ROLESKI
Rzemieślniczy 
sos drwala
345-365 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 15,91-15,04

SUPERCENA

5,49

NESCAFÉ
Crema, kawa
rozpuszczalna
300 g/1 opak.
1 kg = 79,97
* w porównaniu z kawą rozpuszczalną
Nescafé Crema, 200 g

33% TANIEJ*

23,99

PRODUKT
WŁOSKI

PRZYGOTUJ
JAKO PIZZĘ,

À LA FOCACCIĘ
LUB  

JAKO DESER
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LUPILU
Biodegradowalne
chusteczki nawilżane
dla dzieci
80 szt./1 opak.
comfort lub sensitive
1 szt. = 0,07

80 szt.

4,99

LUPILU SOFT & DRY
Pieluszki 3 midi, 4 maxi
lub 5 junior
56 szt., 50 szt., 44 szt./1 opak.
* cena regularna:
26,99/1 opak. (1 szt. = 0,49/0,54/0,62)
cena przy zakupie 2 opak.:
22,89/1 opak. (1 szt. = 0,41/0,46/0,53)

Drugi produkt
30% TANIEJ

22,89*
26,99

LUPILU
Pantsy Premium Maxi 4,
Junior 5 lub XL 6
22 szt., 20 szt., 18 szt./1 opak.
* cena regularna:
17,99/1 opak. (1 szt. = 0,82/0,90/1,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
14,89/1 opak. (1 szt. = 0,68/0,75/0,83)

Drugi produkt
34% TANIEJ

14,89*
17,99

0,41 zł
 za sztukę

0,75 zł
 za sztukę

0,68 zł
 za sztukę

0,83 zł
 za sztukę

0,53 zł
 za sztukę

0,46 zł
 za sztukę

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

DO 34% TANIEJ!
DRUGI PRODUKT
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LUPILU
Biodegradowalne
chusteczki nawilżane
dla dzieci
80 szt./1 opak.
comfort lub sensitive
1 szt. = 0,07

80 szt.

4,99
MEDIHEAL
Maska do twarzy
w płachcie*
24 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 37,46

SUPERCENA

8,99
MEDIHEAL
Maska koktajl 
w płachcie*
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

4,99
MEDIENTAL ALPHA
Maska do twarzy 
w płachcie* 
23 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 21,70

SUPERCENA

4,99

PILATEN
Czarna maska do twarzy* 
60 g/1 opak.
100 g = 22,48

SUPERCENA

13,49

Opaska do włosów*
1 szt./1 opak.

SUPERCENA

9,99
ESFOLIO
Maska do twarzy
na tkaninie*
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

3,99
ESFOLIO
Płatki pod oczy*
30 szt./1 opak.
1 szt. = 0,34

SUPERCENA

9,99

DUDU-OSUN
Oryginalne ręcznie 
robione czarne mydło*
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,99

SUPERCENA

7,49
THE EBBN
Żel łagodzący
do twarzy i ciała*
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 63,30

SUPERCENA

18,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

KOSMETYKI 
W SUPERCENACH
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AA
Żel lub emulsja 
do higieny intymnej
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 38,30

20% TANIEJ

11,49
14,49

CIEN
Gąbka konjac do twarzy
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,99

SENSODYNE
Pasta do wrażliwych 
zębów
100 ml/1 opak.
Daily Protection lub Whitening
* cena regularna:
12,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.:
9,69/1 opak. 

Drugi produkt
50% TANIEJ

9,69*
12,99

SENSODYNE
Pasta do wrażliwych 
zębów
100 ml/1 opak.
Daily Protection lub Whitening
* cena regularna:
12,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.:
9,69/1 opak. 

Drugi produkt
50% TANIEJ

9,69*
12,99

BOND RETRO
Dezodorant dla mężczyzn
150 ml/1 opak.
100 ml = 4,66

SUPERCENA

6,99
BOND RETRO
Pianka do golenia
250 ml/1 opak.
100 ml = 3,80

SUPERCENA

9,49

PARODONTAX COMPLETE PROTECTION
Pasta do wrażliwych 
zębów i ochrony dziąseł
75 ml/1 opak.
Extra Fresh lub Whitening
* cena regularna:
15,99/1 opak. (100 ml = 21,32)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,99/1 opak. (100 ml = 17,32)

Drugi produkt
36% TANIEJ

12,99*
15,99

PARODONTAX COMPLETE PROTECTION
Pasta do wrażliwych 
zębów i ochrony dziąseł
75 ml/1 opak.
Extra Fresh lub Whitening
* cena regularna:
15,99/1 opak. (100 ml = 21,32)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,99/1 opak. (100 ml = 17,32)

Drugi produkt
36% TANIEJ

12,99*
15,99

BOND RETRO
Woda po goleniu 
100 ml/1 opak.

SUPERCENA

11,99
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PANTENE PRO-V
Odżywka do włosów 
w sprayu
150 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 8,66

SUPERCENA

12,99
PANTENE PRO-V
Szampon do włosów
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
13,49/1 opak. (1 l = 33,73)
cena przy zakupie 2 opak.:
11,29/1 opak. (1 l = 28,23)

Drugi produkt
32% TANIEJ

11,29*
13,49

PANTENE PRO-V
Odżywka do włosów
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
9,99/1 opak. (100 ml = 5,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,39/1 opak. (100 ml = 4,20)

Drugi produkt
32% TANIEJ

8,39*
9,99

WILKINSON SWORD XTREME3
Maszynka do golenia
1 szt./1 opak.
dla kobiet lub dla mężczyzn
* cena regularna:
3,99/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak.:
2,66/1 opak.

2 + 1 GRATIS

2,66*
3,99

BIELENDA CAMELLIA OIL
Luksusowy krem 
przeciwzmarszczkowy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 29,98

25% TANIEJ

14,99
19,99

BIELENDA CAMELLIA OIL
Luksusowe masło do ciała
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 6,00

25% TANIEJ

11,99
15,99

Do soboty, 13.08
OFF!
Spray przeciw 
komarom Protect
100 ml/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

30% TANIEJ

6,29
8,99

PARODONTAX COMPLETE PROTECTION
Pasta do wrażliwych 
zębów i ochrony dziąseł
75 ml/1 opak.
Extra Fresh lub Whitening
* cena regularna:
15,99/1 opak. (100 ml = 21,32)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,99/1 opak. (100 ml = 17,32)

Drugi produkt
36% TANIEJ

12,99*
15,99

MIKSUJ
DOWOLNIE
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FLORALYS
Papier toaletowy
z balsamem,
3-warstwowy, XXL
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,38

SUPERCENA

21,99

E
Proszek do prania
kolorowych i ciemnych 
tkanin
4,095 kg/1 opak.
1 kg = 6,35

SUPERCENA

25,99

E
Żel do prania
Orchidea
& Olejek
Makadamia
3,5 l/1 opak.
1 l = 7,43 

SUPERCENA

25,99
E
Żel do prania
Orchidea
& Olejek
Makadamia
3,5 l/1 opak.
1 l = 7,43 

SUPERCENA

25,99

WUNDER-BAUM
Choinka 
zapachowa
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak.

2 + 1 GRATIS

3,99*
5,99

SILAN
Płyn do płukania
Supreme**
1,2 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 9,16

SUPERCENA

10,99
SILAN
Płyn do płukania
Supreme**
1,2 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 9,16

SUPERCENA

10,99
WUNDER-BAUM
Choinka 
zapachowa
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak.

2 + 1 GRATIS

3,99*
5,99

16 ROLEK
AŻ

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

* Henkel Polska Sp. z o.o. przekaże na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej część przychodu pochodzącego ze sprzedaży produktów marki E we wszystkich 
 punktach sprzedaży i sklepach internetowych od 1.08 do 15.09.2022 r. Dowiedz się więcej na www.askteamclean.pl/wspieraj-z-e
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m

o
cji.

DŁUGIE I WYTRZYMAŁE ROLKI, 
MIĘKKI I DELIKATNY, 
KWIATOWY ZAPACH
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KWITNĄCE 
LETNIE OKAZJE

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

Loteria trwa od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia i na stronie organizatora: www.smolar.pl 

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

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!

Nadaje się
do domu

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
obficie

Podlewać
rzadko

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrzPółcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

Róże, 13 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

9,99

19 cm

Polska hedera 
Kolibri, Heron, 
Golden Mathilda 
1 szt.

wys. ok. 12 cm

5,99

10,5 cm

9 cm

10,5 cm

17 cm

Palma Areka 
1 szt.

wys. ok. 65 cm

34,99

Różyczki 
w doniczce 
różowe, czerwone, 
pomarańczowe, białe lub żółte 
1 szt.

wys. ok. 27 cm

7,99
Aloes 
1 szt.

wys. ok. 26 cm

11,99

Lilia 
orientalna 
różowa lub biała 
1 szt.

wys. ok. 55 cm

37,99
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SUPERCENA

od 0,49
1 szt.

Zeszyt A5, 16 kartek 

JUŻ W SPRZEDAŻY

10%OSZCZĘDZISZ
Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY
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Zadbajmy RAZEM o planetę!

do kolejnej edycji
naszego bezpłatnego
programu edukacji
ekologicznej

Zgłoś swoją
szkołę

niemarnuje.bankizywnosci.pl

W TROSCE

O LEPSZE
JUTRO

Więcej informacji na temat 
projektu EkoMisja na
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POZWÓL SOBIE
NA LODOWĄ
PRZYJEMNOŚĆ!

L I D L A
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POZWÓL SOBIE
NA LODOWĄ
PRZYJEMNOŚĆ!

L I D L A



8
smaków

30 SMAKÓW SOSÓW
PONAD

NA STAŁE W SEZONIE

GRILLOWYM
 CZYSTY
SKŁAD

 AŻ 70% 
JOGURTU 

NATURALNEGO

ORYGINALNY 
SMAK



PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

8
smaków

 KETCHUP 
Z POMIDORÓW 
MALINOWYCH 

Z REGIONU 
KUJAW

100% NATURALNYCH 
SKŁADNIKÓW





DZIĘKUJEMY
ZA DOCENIENIE

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO
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