
Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.

Określenie „Najniższa cena z ostatnich 30 dni” jest stosowane w przypadku towarów innych niż łatwo psujące lub z krótkim terminem przydatności – cena ta jest najniższą ceną jaka 
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.

OD CZWARTKU
od 30.03 do 5.04.2023 r.

Filety śledziowe solone a’la Matias 
Herring; 14,90 zł/kg

Jaja świeże O!jajo 
10 szt.; klasa wagowa M; 
0,78 zł/szt. (przy zakupie 2 opak.) 
Przy zakupie 1 opak. – 8,49 zł (0,85 zł/szt.)

Majonez Kielecki 
700 ml; 14,28 zł/l 
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 11,49 zł

Olej Kujawski 
1 l 
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 12,49 zł

Boczek wieprzowy 
bez żeber 
1 kg

1,99
149
EKSTRA CENY

/100 g

999
EKSTRA CENY

899
EKSTRA CENY

777
kup 2 za 15,54 zł

/opak.
przy zakupie 2 opak.

19,99

1499
z APLIKACJĄ 

1699
Limit 3 kg/aplikacja

bez
aplikacji:

399
z APLIKACJĄ 

449/szt.

przy zakupie 3 szt.

Limit 6 szt./aplikacja

bez
aplikacji:

22,45 zł/kg 
(przy zakupie 3 szt.)

przy zakupie 3 szt.

/szt.Masło Ekstra Farm Milk 
200 g; 19,95 zł/kg (przy 
zakupie 3 szt. z aplikacją)
Przy zakupie 1 szt. – 5,79 zł 
(28,95 zł/kg) 

Papryka czerwona
1 kg

21,99

1299
z APLIKACJĄ 

1499
Limit 2 kg/aplikacja

bez
aplikacji:

2.04 
NIEDZIELA 
HANDLOWA  
nasze sklepy 
będą otwarte

35 zł =
Piękno ukryte 
w krysztale

więcej na stronie 13 Schot t Zwiesel®

Zbieraj znaczki i odbieraj zestawy 
szklanek i kieliszków za 0,99 zł
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   Słodkości  idealne           
   na  wielkanocny stół

Ciasto piernikowe 
z pianką Gotszlik 

300 g; 28,64 zł/kg

Ciasto 
czekoladowe 
z pomarańczą 
Dan Cake 
300 g; 
26,64 zł/kg

Babka Kraina 
Wypieków
320 g; wszystkie 
rodzaje; 31,22 zł/kg

Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki

Makowiec Oskroba
450 g; 17,76 zł/kg

Babka staropolska 
Olsza 

320 g; 43,72 zł/kg

Makowiec 
domowy Kraina 
Wypieków 
500 g; 31,98 zł/kg

999
11,99

   na  wielkanocny stół   na  wielkanocny stół
Makowiec 

1599
18,99

Babka Kraina 
999

11,99

300 g; 28,64 zł/kg

859
9,99

Babka staropolska 
1399

16,99

Ciasto 
799

8,99

899
9,99

Makowiec Oskroba
799

8,99
249

2,992
Babeczka 

mini Lazur 
35 g; 7,12 zł/100 g

99 Mazurek wielkanocny 
Kraina Wypieków 
300 g; wszystkie rodzaje; 
29,97 zł/kg

911,99

Babka piaskowa 
w polewie Lazur
340 g; 
29,39 zł/kg
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Kapusta 
wczesna
1 szt.

599
6,99

799/opak.

Truskawki
500 g; 19,98 zł/kg

999/opak.
14,99

Awokado
1 szt.

499
5,99

Winogrona jasne 
bezpestkowe
1 kg

19,99
1199

Chrzan
250 g; tacka; 

31,96 zł/kg

Buraki czerwone
1 kg

249
3,99

Świeże
owoce 

i warzywa
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Świeża oferta wędlin

4

Gryzzale parówki z piersi 
kurczaka Tarczyński 
160 g; 
40,57 zł/kg

Polecamy w weekend

30.03-02.04

Pieczeń rzymska
Dobrowolscy; 22,90 zł/kg

Szynka farmerska 
Duda;  25,90 zł/kg

Kiełbasa królewska z szynki  
Madej & Wróbel; 32,90 zł/kg

Zrazówka od wędzarza  
Hańderek; 35,90 zł/kg

Osełka pierś maślana 
z indyka 
Indykpol; 32,90 zł/kg

Kiełbasa 
podwawelska
Olewnik; 22,90 zł/kg

Polędwica drobiowa 
z majerankiem 
Duda;  19,90 zł/kg

Schab pieczony
Stragan Wędzarza; 
38,90 zł/kg

Kiełbasa krucha 
z galaretką 
Madej & Wróbel; 
33,90 zł/kg

Udziec z indyka 
w galarecie 
Łukosz; 28,90 zł/kg

Kabanosy bukowe  
Pekpol;  22,90 zł/kg

Szynka krucha
Krakus; 49,90 zł/kg

389/100 g
3,99

289/100 g
3,49

339/100 g
3,49

229/100 g
2,99

359/100 g
3,79

229/100 g
2,49

329/100 g
4,19

199/100 g
2,39

499/100 g
5,19

649
6,99

229/100 g
2,59

259/100 g
3,19

329/100 g
3,79
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Świeża 
oferta mięs
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599
8,99

Wątróbka 
z kurczaka
1 kg

3499
37,99

Udziec wołowy 
bez kości

1 kg

1399
15,99

Kurczak Sielski 
SuperDrob
1 kg

2799
29,99

Polędwiczka 
wieprzowa
1 kg

899
9,99

Mięso z indyka 
na kotlety 
Samo Dobro
500 g; Indykpol; 17,98 zł/kg

499
6,49

Porcje 
rosołowe 
ze skrzydełkami
1 kg
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OFERTA SPECJALNA

-15%
Wszystkie parówki 
Tarczyński 
od 180 do 440 g 
Rabat nalicza się przy kasie.
Nie dotyczy parówek roślinnych Tarczyński, 
Gryzzale parówki z piersi kurczaka.

239/100 g
2,99

Pierś łezka  
Pekpol; 23,90 zł/kg

369/100 g
4,19

Kiełbasa 
wiejska 
Taurus; 
36,90 zł/kg

419/100 g
4,69

Schab biały 
na parze 
Dobrowolscy; 
41,90 zł/kg

29,99

Wszystko czego potrzebujesz 
na Wielkanoc

Kalia żółta
1 szt.2499

EKSTRA CENY
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Jaja przepiórcze 
18 szt.; wszystkie 
rodzaje; 0,50 zł/szt.   
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 9,99 zł

Bukszpan cięty 
1 szt. 

Rzeżucha 
mała
1 szt.   

Trawa, owies 
wielkanocny 
z dekoracją
1 szt.  

Żur śląski, 
barszcz biały Kuty 
500 ml; butelka
szklana; 5,98 zł/l    

899
EKSTRA CENY

249
EKSTRA CENY

699
EKSTRA CENY

599
EKSTRA CENY

299
EKSTRA CENY

4,39

Wszystko czego potrzebujesz 
na Wielkanoc
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Mleko Łaciate UHT 2% 
1 l; Mlekpol 
Przy zakupie 1 szt. – 3,99 zł

Serek wiejski 
Piątnica 
200 g; standard; 12,95 zł/kg 
(przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 2,69 zł 
(13,45 zł/kg)

Ser gouda 
Mońki; 22,90 zł/kg

Ser Mascarpone 
250 g; Luciano; 21,96 zł/kg 
(przy zakupie 2 szt. z aplikacją)
Przy zakupie 1 szt. – 
6,49 zł (25,96 zł/kg)

Rama Classic 
400 g; Upfield; 
19,98 zł/kg (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. – 9,99 zł 
(24,98 zł/kg) 

Śmietanka Primo 30% 
200 g; Zott; 18,95 zł/kg 
(przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 4,49 zł 
(22,45 zł/kg)

Margaryna Optima Cardio 
400 g; Bunge; 37,48 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 15,99 zł

Margaryna słynne MR Roślinne 
250 g; Bunge; 15,96 zł/kg 
(przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 4,49 zł 
(17,96 zł/kg)

Serek Twój 
Smak Puszysty 
150 g; Piątnica; wszystkie rodzaje; 
26,60 zł/kg (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 4,89 zł 
(32,60 zł/kg)

Twaróg wiejski 
Piątnica 
250 g; wszystkie rodzaje; 
19,96 zł/kg (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 5,69 zł 
(22,76 zł/kg)

1499
400 g

23,96 zł/kg 
(przy zakupie 2 szt.)

599/szt.
bez
aplikacji:

549
z APLIKACJĄ 

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

/szt.

399
kup 2 za 7,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

399
kup 2 za 7,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

499
kup 2 za 9,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

799
kup 2 za 15,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

379
kup 2 za 7,58 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

389
kup 2 za 7,78 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

259
kup 2 za 5,18 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

Jogurt Jogobella
150 g; Zott; wszystkie rodzaje
Rabat nalicza się przy kasie.
Jego wartość zostanie
rozłożona proporcjonalnie
na wszystkie produkty
w zestawie.
Nie dotyczy jogurtu
Jogobella 0%, bez laktozy,
bez dodatku cukrów.

Śmietana Primo 18% 
330 g; Zott 
Rabat nalicza się przy kasie.

Druga śmietana -50%5+1 gratis

229
EKSTRA CENY

/100 g
2,89
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Ser Camembert, Brie Président 
od 120 do 125 g; Lactalis; wszystkie 
rodzaje; od 47,92 do 49,92 zł/kg 
(przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 6,79 zł 
(od 54,32 do 56,59 zł/kg) 

Serek 
homogenizowany 
Danio 
od 4 x 130 g do 4 x 140 g; Danone; 
wszystkie rodzaje; 
od 13,38 do 14,41 zł/kg

Deser mleczny Polmlek 
180 g; wszystkie rodzaje; 13,84 zł/kg

Ser żółty plastry Boryna 
135 g; Polmlek; 34,75 zł/kg

Ser włoszczowski 
Włoszczowa; 27,90 zł/kg

Jogurt skyr Mlekovita 
140 g; truskawka-banan; 
17,79 zł/kg (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. – 2,99 zł 
(21,36 zł/kg)

Napój Actimel 
4 x 100 g; Danone; 
wszystkie rodzaje; 17,48 zł/kg 
(przy zakupie 2 opak.)
Przy zakupie 1 opak. – 7,99 zł 
(19,98 zł/kg)

Ser Mozzarella Galbani 
150 g; Lactalis; wiórki; 
46,60 zł/kg

3,39
279

NA WAGE

/100 g

7,99
699

150 g

749
4 x 130 g – 4 x 140 g

/4-pak
8,39

Rama Crema 
200 g; Upfield; wszystkie 
rodzaje; 18,95 zł/kg 

3,99
379

200 g

4,99
469

135 g

2,69
249

180 g

599
kup 2 za 11,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

249
kup 2 za 4,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

699
kup 2 za 13,98 zł

/opak.
przy zakupie 2 opak.
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nawet 
do 40% 

taniej 

nawet 
do 40% 

taniej 
   
   
  

Ser gouda
Mońki; 22,90 zł/kg

Sprawdź przepis na kolorowy omlet z warzywami 
i serem gouda na www.stokrotka.pl

2,49

2,29

*Cena sprzed pierwszego
zastosowania obniżki.

2,89*

Mońki; 22,90 zł/kgMońki; 22,90 zł/kg

229
2,89*

229/100 g

2,292,29
219/100 g

2,49
189/100 g

Filet królewski z indykiem
Duda; 18,90 zł/kg

Kiełbasa krakowska wędzona
Gustavus; 21,90 zł/kg

•  wysoka zawartość białka
• niska zawartość tłuszczu

• doskonały smak i aromat
• wysoka zawartość białka
• z dodatkiem czarnego pieprzu



Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.
Określenie „Najniższa cena z ostatnich 30 dni” jest stosowane w przypadku towarów innych niż łatwo psujące lub z krótkim terminem przydatności – cena ta jest najniższą ceną jaka 
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.   11

Wybrane bakalie KrestoWybrane bakalie Kresto

nawet 
do 40% 

taniej 

nawet 
do 40% 

taniej 

799
400 g

Masa krówkowa premium Helio 
400 g; wszystkie rodzaje; 19,98 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,49 zł 999

850 g
Masa makowa 
z bakaliami Helio 
850 g; 11,76 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 11,49 zł

Cena na fiszce zawiera rabat. 

Ser gouda
Mońki; 22,90 zł/kg

Sprawdź przepis na kolorowy omlet z warzywami 
i serem gouda na www.stokrotka.pl

2,49

2,29

*Cena sprzed pierwszego
zastosowania obniżki.

2,89*
229/100 g

219/100 g

189/100 g

Filet królewski z indykiem
Duda; 18,90 zł/kg

Kiełbasa krakowska wędzona
Gustavus; 21,90 zł/kg

•  wysoka zawartość białka
• niska zawartość tłuszczu

• doskonały smak i aromat
• wysoka zawartość białka
• z dodatkiem czarnego pieprzu



Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki - dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.
Określenie „Najniższa cena z ostatnich 30 dni” jest stosowane w przypadku towarów innych niż łatwo psujące lub z krótkim terminem przydatności – cena ta jest najniższą ceną
jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.

Oferta obowiązuje w dniach od 30.03 do 5.04 lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowy regulamin akcji na www.stokrotka.pl.

35 zł =

Sprawdź wszystkie produkty i regulamin akcji na www.stokrotka.pl.
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Piękno ukryte w krysztale

Zbieraj znaczki 
i odbieraj zestawy 
szklanek i kieliszków 
za 0,99 zł

  W okresie od 23.03 do 26.07.2023 r. za zakupy w Stokrotce otrzymasz promocyjne znaczki. 
Za każde jednorazowo wydane 35 zł otrzymasz 1 znaczek.

  Za zakup produktów oznaczonych „+1 znaczek” wydawane będą dodatkowe znaczki. 

  Zbieraj znaczki na Kartach Kolekcjonerskich lub w aplikacji Nasza Stokrotka.

  Uzbieranie wymaganej liczby znaczków uprawnia do zakupu jednego z zestawów 
szklanek i kieliszków SCHOTT ZWIESEL już od 0,99 zł.

12

099
000

099
/100 g

000
099

/100 g

000

za min. 300 gza min. 300 g

KABANOSY EXCLUSIVE EASY 
PALUSZKI TARCZYŃSKI 
od 80 do 95 g; wszystkie rodzaje; 
od 6,31 do 7,49 zł/100 g

BOCZEK 
WĘDZONY, 
WĘDZONY 
PARZONY 
MORLINY
100 g
Przy zakupie 
1 szt. – 5,99 zł 

BOCZEK WĘDZONY 
PARZONY 
Sokołów; 31,90 zł/kg

KIEŁBASA ŚLĄSKA 
DELIKATESOWA  
Dobrowolscy; 22,90 zł/kg

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie  
4-paka

PIWO 
TYSKIE GRONIE 
500 ml; puszka; 
7,58 zł/l (przy zakupie 4-paka) 
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 3,49 zł/puszka

KAWA ZIARNISTA 
COSTA COFFEE 
1 kg; wszystkie rodzaje 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 39,99 zł

KREM DO RĄK GARNIER 
100 ml; regenerujący 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 11,99 zł

SER MOZZARELLA GALBANI 
125 g; Lactalis; wszystkie rodzaje; 
38,32 zł/kg (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 4,99 zł 
(39,92 zł/kg)

KRAKERSY 
LAY’S OVEN BAKED 
80 g; wszystkie rodzaje;
4,87 zł/100 g  (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 4,19 zł 
(5,24 zł/100 g)

389
KUP 2 ZA 7,78 ZŁ

przy zakupie
2 szt.

/szt.

479
KUP 2 ZA 9,58 ZŁ

przy zakupie
2 szt.

/szt.

529
KUP 2 ZA 10,58 ZŁ

przy zakupie
2 szt.

/szt.

10991099

6999

1349

PROSZEK DO PRANIA FIRAN 
I BIAŁEGO EVIDUR 
600 g; 18,32 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 11,99 zł

649

699

599

PIECZARKI 
MARYNOWANE BONDUELLE 
280 g; łagodne;cena jedn. 
wsadu 39,34 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,69 zł

LODY MAGNUM 
od 85 do 120 ml; Algida; wszystkie 
rodzaje; od 58,25 do 82,24 zł/l 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,44 zł

KIEŁBASA ŚLĄSKA 
MORLINY  
550 g; 24,53 zł/kg 

379/puszka
przy zakupie

 4-paka

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO.

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

599

1499
229

269

/100 g 319
349

/100 g



35 zł =

Sprawdź wszystkie produkty i regulamin akcji na www.stokrotka.pl.
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Piękno ukryte w krysztale

Zbieraj znaczki 
i odbieraj zestawy 
szklanek i kieliszków 
za 0,99 zł

  W okresie od 23.03 do 26.07.2023 r. za zakupy w Stokrotce otrzymasz promocyjne znaczki. 
Za każde jednorazowo wydane 35 zł otrzymasz 1 znaczek.

 za zakupy w Stokrotce otrzymasz promocyjne znaczki. 

  Za zakup produktów oznaczonych „+1 znaczek” wydawane będą dodatkowe znaczki. 

  Zbieraj znaczki na Kartach Kolekcjonerskich lub w aplikacji Nasza Stokrotka.

  Uzbieranie wymaganej liczby znaczków uprawnia do zakupu jednego z zestawów 
szklanek i kieliszków SCHOTT ZWIESEL już od 0,99 zł.



Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.
Określenie „Najniższa cena z ostatnich 30 dni” jest stosowane w przypadku towarów innych niż łatwo psujące lub z krótkim terminem przydatności – cena ta jest najniższą ceną jaka 
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.

DOLNOŚLĄSKIE

14

Czekolada Wedel 
od 80 do 100 g; wszystkie rodzaje; 
od 3,29 do 4,12 zł/100 g
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 1,79 zł

Ciastka Ola  
od 400 do 500 g; wybrane rodzaje; 
od 15,98 do 19,98 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 3,49 zł

Herbata eksp. Tetley Classic Earl Grey 
25 t. x 1,6 g; 9,98 zł/100 g (z aplikacją) 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 5,49 zł

Cappuccino Mokate 
110 g; wszystkie rodzaje; 
43,55 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,09 zł

Kawa ziarnista Jacobs 
Crema, Espresso, 
Krönung 
500 g; 69,98 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 23,79 zł

Żelki Haribo Złote misie, 
Kwaśne języczki 
od 85 do 100 g; 
od 2,89 do 3,40 zł/100 g
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 1,59 zł

Królewskie Mleczko 
Wawel 
340 g; waniliowe; 41,15 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 13,94 zł

Kawa rozp. Jacobs 
Crema, Cronat Gold 
200 g; 144,95 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 24,99 zł

Kawa mielona 
Jacobs Gold 
500 g; 45,98 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 17,84 zł

Cukierki Klejnoty 
z adwokatem, Praliny 
Brandy & Orange Mieszko
39,90 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,99 zł/100 g

Herbatniki Petit Beurre 
400 g; Eurobrand;
11,23 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 6,49 zł

1399
340 g

2899
200 g

2299
500 g

3499
500 g

399
z APLIKACJĄ 

449bez
aplikacji:

11,23 zł/100 g

479
110 g

289
85-100 g

449
400 g

399
NA WAGĘ

/100 g

Cukierki Fresh & Fruity, 
Krówka mleczna, Krówka 
słony karmel Wawel  
wybrane rodzaje; 23,90 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,54 zł/100 g

239
NA WAGĘ

/100 g

329
EKSTRA CENY

799
EKSTRA CENY

340 g; waniliowe; 41,15 zł/kg 

Herbatniki Petit Beurre 



Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.
Określenie „Najniższa cena z ostatnich 30 dni” jest stosowane w przypadku towarów innych niż łatwo psujące lub z krótkim terminem przydatności – cena ta jest najniższą ceną jaka 
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.

KUJAWSKO-POMORSKIE  

Majonez
pomorski Ocetix 
620 g; 19,02 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 9,99 zł

1179

WIELKOPOLSKIE

Majonez
delikatesowy
stołowy Pegaz
270 g; 28,86 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 7,99 zł

779

DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE 
I MAŁOPOLSKIE

Majonez 
Świdnicki
300 ml; 24,30 zł/l
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 5,57 zł

729

MAZOWIECKIE
 LUBELSKIE

I PODKARPACKIE

Majonez
Napoleoński
320 ml; 21,22 zł/l
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 2,39 zł

679

ŁÓDZKIE

Majonez 
stołowy Motyl
265 g; 28,65 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 7,69 zł

759

Majonez Kielecki
700 ml; 14,28 zł/l
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 11,49 zł

999

   CAŁA POLSKA

Majonez 
dekoracyjny 
Winiary
700 ml; 19,28 zł/l
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 9,09 zł

1349

Twoje ulubione regionalne majonezy 
w naszych sklepach
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Baranek cukrowy 
wielkanocny 
50 g; Exa; wszystkie 
rodzaje; 5,98 zł/100 g 
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 3,99 zł

Jajka nadziewane 
Hibbi Happy Easter 
184 g; Millano; 
43,43 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 8,99 zł

Czekolada 
mleczna Hibbi 
100 g; Millano 
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 4,49 zł

Figurka 
czekoladowa 
Goplana 
30 g; zając, baranek, 
kurczak; 3,97 zł/100 g
(przy zakupie 3 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. – 
1,49 zł (4,97 zł/100 g) 

119
kup 3 za 3,57 zł

/szt.
przy zakupie 3 szt.

Majonez 
Kętrzyński 
stołowy
460 g; 16,50 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 5,38 zł

759
  WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Wybrane produkty 
czekoladowe Rakpol 
od 50 do 140 g 
Cena na fiszce zawiera rabat. 

799

299

399

-20%



Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.
Określenie „Najniższa cena z ostatnich 30 dni” jest stosowane w przypadku towarów innych niż łatwo psujące lub z krótkim terminem przydatności – cena ta jest najniższą ceną jaka 
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.16

Brzoskwinie połówki 
w syropie MK 
820 g; cena jedn. wsadu 18,07 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 3,99 zł

 Sałatka pikantna z makreli, 
z łososia Dega 
od 125 do 135 g; 
od 20,67 do 22,32 zł/kg  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 1,19 zł

Tuńczyk jednolity 
w oleju, w wodzie 
Graal 
3 x 80 g; cena jedn. 
wsadu 60,38 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 6,49 zł

Miód wielokwiatowy Apis 
900 g; 26,66 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 25,99 zł

Groszek konserwowy 
tradycyjny Bonduelle 
400 g; cena jedn. wsadu 12,46 zł/kg (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie1 szt. - 3,59 zł (cena jedn. wsadu 14,96 zł/kg) 

Makaron tradycyjny Polmak 
250 g; wszystkie rodzaje; 12,76 zł/kg

 (przy zakupie 2 szt. z aplikacją)
                                                            Przy zakupie 1 szt. – 

                                                                               3,99 zł (15,96 zł/kg)

Krem orzechowy 
SoWell 
400 g; wszystkie rodzaje; 27,48 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 5,95 zł

Makaron niski indeks 
glikemiczny Polmak 
250 g; pióra, świderki; 
31,96 zł/kg (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 
1 szt. – 9,99 zł 
(39,96 zł/kg)

Wszystkie batony Nestlé 
Rabat nalicza się przy kasie. 

Cukier puder Królewski 
400 g; 7,23 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,99 zł

Przyprawa jednorodna Kamis 
od 6 do 30 g; wszystkie rodzaje
Nie dotyczy przypraw Kamis czarnuszka, cynamon 
kora, chili cayenne, chili kruszone, czosnek 
staropolski, kardamon mielony. 

Rabat nalicza się przy kasie 
i dotyczy najtańszego produktu. 

Galaretka Dr. Oetker 
77 g; wszystkie rodzaje; 
2,33 zł/100 g (przy zakupie 3 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 2,99 zł 
(3,89 zł/100 g)

Marmolada 
wieloowocowa 
Home Garden 
540 g; 8,50 zł/kg  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 4,89 zł

Ryż basmati, 
jaśminowy Cenos 
4 x 100 g; 13,73 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,99 zł

1099
400 g

2399
900 g

1449
3 x 80 g

179
kup 3 za 5,37 zł

/szt.
przy zakupie 3 szt.

799
kup 2 za 15,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

299
kup 2 za 5,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

OFERTA SPECJALNA

-20%

3¹9
z APLIKACJĄ 

349/szt.

przy zakupie 2 szt.

bez
aplikacji:

13,96 zł/kg
 (przy zakupie 2 szt.)

przy zakupie 2 szt.

/szt.

849
820 g

289
400 g

279
125-135 g

459
540 g

549
4 x 100 g

3 + 1 za 1 grosz



Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.
Określenie „Najniższa cena z ostatnich 30 dni” jest stosowane w przypadku towarów innych niż łatwo psujące lub z krótkim terminem przydatności – cena ta jest najniższą ceną jaka 
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.

 – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,

  17

Fasola biała, czerwona MK 
400 g; cena jedn. wsadu 12,46 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 1,49 zł

Pomidory suszone 
Home Garden 
280 g; wszystkie rodzaje; 
cena jedn. wsadu 41,23 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 7,99 zł

Pomidory całe, 
krojone Extra Line 
400 g; 7,23 zł/kg  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 3,79 zł

Koncentrat 
pomidorowy 
Home Garden 
180 g; 13,28 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,89 zł

Wybrane musztardy Kamis 
od 180 do 185 g 
Cena na fiszce zawiera rabat. 

Fix Knorr Standard 
od 25 do 70 g; 
wszystkie rodzaje; 
od 5,56 do 15,56 zł/100 g 
(przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. – 4,19 zł 
(od 5,99 do 16,76 zł/100 g) 

389
kup 2 za 7,78 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

OFERTA SPECJALNA

-10% Chrzan żurawinowy 
Smak 
190 g; 17,32 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 1,49 zł

329
190 g

299
400 g

Sos sałatkowy Kamis 
8 g; wszystkie rodzaje; 
17,38 zł/100 g 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 0,54 zł139

8 g

Sos Knorr 
Domowe Smaki 
29 g; wszystkie 
rodzaje; 9,28 zł/100 g 
Najniższa cena 
z ostatnich 30 dni – 1,49 zł269

29 g

289
400 g

Przyprawa do potraw 
Kucharek 
500 g; 11,38 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 6,02 zł

569
500 g

Ćwikła z chrzanem 
Home Garden 

290 g; 7,90 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 2,49 zł

229
290 g

239
180 g

639
280 g

Ketchup Pudliszki 
700 g; wszystkie rodzaje; 
11,42 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 7,79 zł799

700 g

Marynata do mięs 
klasyczna, o smaku 
whisky Prymat 
20 g; 7,45 zł/100 g 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 0,64 zł149

20 g



Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
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obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.18
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Tilapia filet bez skóry 
Nord Capital; 19,90 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 1,99 zł/100 g

Ciasto francuskie XXL Henglein 
375 g; 13,31 zł/kg 
Ciasto kruche Henglein – 6,99 zł/szt. 7,99
350 g; 19,98 zł/kg 

Brokuły różyczki Hortex 
450 g; 17,76 zł/kg  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 7,99 zł
Bób zielony Hortex – 10,99 zł/szt.
450 g; 24,43 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 10,99 zł

Szpinak rozdrobniony Hortex 
450 g; 13,32 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 5,75 zł
Warzywa mrożone Hortex 
– 6,99 zł/szt.
450 g; wybrane rodzaje; 15,54 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 6,99 zł

Filety śledziowe 
Od Serca 
300 g; Contimax; wybrane 
rodzaje; cena jedn. wsadu 
39,09 zł/kg 

Sałatka jarzynowa 
z jajkiem Dega 
1 kg 

Krokiety Virtu 
400 g; wszystkie rodzaje; 
14,98 zł/kg 

Mintaj polędwice 
450 g; Abramczyk; 

39,98 zł/kg 
Najniższa cena z 30 dni – 9,99 zł

Płatki owsiane 
błyskawiczne,
górskie Bio Melvit 
500 g; 9,18 zł/kg 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 3,19 zł

Filety śledziowe w oleju 
wiejskie Lisner 

600 g; 23,32 zł/kg (z aplikacją) 

Chleb tostowy Dan Cake 
500 g; wszystkie rodzaje;  
9,98 zł/kg (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. – 6,99 zł 
(13,98 zł/kg) 

Sucharki pszenne Sonko 
225 g; 28,85 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 6,99 zł

14,99
1299

1 kg

1799
EKSTRA CENY

649
225 g

599
450 g

6,99
599

400 g

899
300 g

10,99

459
500 g

799
450 g

199
NA WAGĘ

/100 g

499
kup 2 za 9,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

18,99

1399
z APLIKACJĄ 

1499
Limit 2 szt./aplikacja

bez
aplikacji:

24,99 zł/kg

Szpinak rozdrobniony Hortex 

499
375 g

5,49



Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.
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obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.
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Filet z morszczuka 
w cieście smażony
Rybhand; 34,90 zł/kg

3,99
349

NA WAGĘ

/100 g

Krojone filety ze śledzia 
Mirko; wszystkie rodzaje; 
22,90 zł/kg

2,99
229

NA WAGĘ

/100 g

Zębacz smugowy 
filet bez skóry*  
Mirko; 45,90 zł/kg

459
NA WAGĘ

/100 g

Morszczuk kapski 
filet bez skóry* 
Mirko; 46,90 zł/kg

469
NA WAGĘ

/100 g

Pstrąg tęczowy 
patroszony* 
Mirko; 32,90 zł/kg

329
NA WAGĘ

/100 g

Święta 
na uwadze 

mamy
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Piwo Łomża Jasne 
500 ml; puszka; 5,78 zł/l 

(przy zakupie dwóch 4-paków z aplikacją) 
Przy zakupie jednego 4-paka – 3,69 zł/puszka (7,38 zł/l)

Piwo Żywiec 
500 ml; butelka zwrotna; 
standard, standard 0%; 6,38 zł/l
Cena nie zawiera kaucji za butelkę.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 3,19 zł

Sok Wosana 
1 l; butelka; 

wieloowocowy, 
różowy grejpfrut, 

jabłko 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 1,74 zł

Woda witaminowa 4Move 
556 ml; wszystkie rodzaje; 4,48 zł/l 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 1,79 zł

Napój Nestea Ice Tea 
1,5 l; wszystkie rodzaje; 
2,66 zł/l 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 4,49 zł

Piwo Tatra 
Jasne Pełne  
500 ml; puszka; 
6,38 zł/l (przy zakupie 4-paka) 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 3,29 zł/puszka

Piwo Garage 
400 ml; butelka bezzwrotna; 
wszystkie rodzaje; 
12,48 zł/kg (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. – 5,79 zł 
(14,48 zł/l) 

Sok Tymbark 
1 l; butelka; 
pomarańcza, multiwitamina
Przy zakupie 1 szt. – 4,79 zł 

Wszystkie syropy 
Herbapol
420 ml 
Rabat nalicza się przy kasie. 

Piwo Książęce 
500 ml; butelka zwrotna; 
wszystkie rodzaje;
8,98 zł/l (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 5,99 zł 
(11,98 zł/l) 
Cena nie zawiera kaucji za butelkę.

Paluszki Beskidzkie 
od 175 do 300 g; wybrane 
rodzaje; od 14,97 do 25,66 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 3,42 zł

Napój oranżada Jurajska 
1,25 l; wszystkie rodzaje; 2,40 zł/l 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 1,42 zł

Bajgle z ziołami 
prowansalskimi, paluchy 
oryginalne Lajkonik 
70 g; 5,70 zł/100 g 
(przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 4,59 zł 
(6,56 zł/100 g)

399
kup 2 za 7,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

449
kup 2 za 8,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

499
kup 2 za 9,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

429
kup 2 za 8,58 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

319/puszka

przy zakupie 4-paka

OFERTA SPECJALNA

-10%

249
556 ml

399
1,5 l

449
175-300 g

319
500 ml

299
1,25 l

339
EKSTRA CENY

400 ml; butelka bezzwrotna; 

pomarańcza, multiwitamina

z APLIKACJĄ 

289/puszka
przy zakupie dwóch 

4-paków

6,18 zł/l (przy zakupie 
dwóch 4-paków) 

309/puszka
bez
aplikacji:
przy zakupie dwóch 

4-paków
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Ręcznik papierowy Kartika 
Bunny Easter  
1 rolka; 3-warstwowy
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 9,89 zł

Szampon Schauma 
400 ml; wszystkie rodzaje; 22,48 zł/l (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. – 11,99 zł (29,98 zł/l) 

Pasta do zębów Colgate Max, Advanced 
100 ml; wszystkie rodzaje
Przy zakupie 1 szt. – 8,89 zł

Maszynka do golenia 
Bic 3 Action Pouch Men 
4 szt.; 2,25 zł/szt.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 5,99 zł

Żel pod prysznic Apart 
500 ml; wszystkie rodzaje; 
11,98 zł/l (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 7,49 zł 
(14,98 zł/l)

Suchy szampon Batiste 
200 ml; wszystkie rodzaje; 59,95 zł/l 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 16,99 zł

Wszystkie żele 
pod prysznic i mydła Dove 
Cena na fiszce zawiera rabat. 

Płyn do płukania ust Listerine 
500 ml; wszystkie rodzaje; 
21,98 zł/l
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 8,74 zł

Tampony o.b. 
16 szt.; super, normal; 
0,57 zł/szt. (przy zakupie 2 opak.)
Przy zakupie 1 opak. – 12,49 zł 
(0,79 zł /szt.)

Wszystkie produkty 
Biały Jeleń 
Cena na fiszce zawiera rabat. 

Podpaski Always 
Ultra Duo 
od 14 do 20 szt.; wszystkie 
rodzaje; od 0,50 do 0,72 zł/szt. 
Wkładki Discreet 
60 szt.; wszystkie rodzaje; 
0,17 zł/szt.
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 4,39 zł

1099
500 ml

1199
200 ml

599
kup 2 za 11,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

899
kup 2 za 17,98 zł

/opak.
przy zakupie 2 opak.

599
kup 2 za 11,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

899
kup 2 za 17,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

1399
EKSTRA CENY

OFERTA SPECJALNA

-20%

OFERTA SPECJALNA

-15%

899
4 szt.

999
14-60 szt.

pod prysznic i mydła Dove 

999
EKSTRA CENY

Papier toaletowy Regina 
8 rolek; rumiankowy; 1,75 zł/rolka
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 13,99 zł
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Proszek do prania Bryza 
4,55 kg; wszystkie rodzaje; 
8,57 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 56,99 zł

Płyn do WC Duck 
750 ml; wszystkie 
rodzaje; 10,66 zł/l
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 7,49 zł

Wybrane kapsułki, 
tabletki do zmywarek 

Finish 
od 15 do 72 szt. 

Cena na fiszce zawiera rabat. 

Wybrane produkty 
Air Wick

od 19 do 250 ml 
Cena na fiszce zawiera rabat.

Karma dla kota 
Purina One 
800 g; wszystkie rodzaje; 
23,12 zł/kg
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 9,74 zł

Kapsułki do zmywarek 
Original Fairy 
100 szt.; lemon; 0,70 zł/szt.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 44,99 zł

Płyn do mycia szyb i luster Mill 
1,22 l; wszystkie rodzaje; 8,19 zł/l
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 9,79 zł

Spray Ajax 
750 ml; wszystkie 
rodzaje; 15,99 zł/l
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 6,24 zł

Płyn do płukania Softlan Ultra 
1 l; wszystkie rodzaje
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 9,49 zł

1199
750 ml

6999
100 szt.

1849
800 g

3899
4,55 kg OFERTA SPECJALNA

-10%

949
1 l

799
750 ml

999
1,22 l

Wszystkie przekąski
dla psa Pedigree
Rabat nalicza się przy kasie.

OFERTA SPECJALNA

-20%do

OFERTA SPECJALNA

-20%do
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Blacha NON 
1 szt.; różne rodzaje; 360 x 250 x 60 mm, 390 x 240 mm 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 12,49 zł

5799
Pieluchy Pampers
Premium Care
od 44 do 60 szt.; 
wszystkie rodzaje; 
od 0,97 do 1,32 zł/szt.
Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 34,99 zł

Obiadek, Zupka Gerber
125 g; wszystkie rodzaje; 
29,52 zł/kg (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 4,19 zł 
(33,52 zł/kg) 

kup 2 za 7,38 zł

przy zakupie 2 szt.
369/szt.

Napój, sok Kubuś Baby 
300 ml; wszystkie rodzaje; 
12,64 zł/l (przy zakupie 2 szt.)
Przy zakupie 1 szt. – 4,39 zł 
(14,64 zł/l) 

kup 2 za 7,58 zł

przy zakupie 2 szt.
379/szt.

 – dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,

MATERIAŁ
aluminium typu forged

POWŁOKA
nieprzywierająca,
typu marble stone

DNO INDUKCYJNE
do użycia na wszystkich
rodzajach kuchenek

Patelnia Zwieger 
1 szt.; 24 cm

Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 119,00 zł

Patelnia Zwieger 
1 szt.; 28 cm

Najniższa cena z ostatnich 
30 dni – 139,00 zł

Blender ręczny Lafe 
1 szt.; moc 400W
•  nóż do kruszenia lodu
•  kubek 600 ml w zestawie
•  ostrze ze stali nierdzewnej
Najniższa cena 
z ostatnich 
30 dni – 79,99 zł

Mikser ręczny Lafe 
1 szt.; moc 300W
•  wyposażony w 2 trzepaki 

i 2 haki do mieszania ciasta
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 
79,99 zł

Parownica do ubrań Lafe 
1 szt.; moc 1300W
•  dwie nakładki do tkanin 

grubszych i delikatnych 
• zbiornik na wodę 140 ml
Najniższa cena 
z ostatnich 30 dni – 129,00 zł

Wszystko na Wielkanoc mamy Wszystko na Wielkanoc mamy 

Mus Kubuś Baby 
100 g; wszystkie rodzaje
Przy zakupie 1 szt. – 3,19 zł

kup 2 za 5,78 zł

przy zakupie 2 szt.
289/szt.

5999

9999 9999

8999

5999

Czajnik szklany Lafe 
1 szt.; 1,7 l; czarny; moc 2200W
• wskaźnik poziomu wody
•  niebieskie podświetlenie 

wnętrza podczas gotowania
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 
79,99 zł

6499

1999



Płać rachunki, doładuj telefon
w naszej kasie

Siedziba firmy: Stokrotka Sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin

Jeśli masz uwagi do naszego działania, napisz do nas: bok@stokrotka.pl 
lub zadzwoń: +48 502 004 112 (poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 16:00).
Stokrotka nie prowadzi sprzedaży hurtowej i zastrzega sobie prawo 
odmowy sprzedaży towarów na warunkach promocyjnych, w ilościach 
przekraczających normalne potrzeby gospodarstwa domowego.

Gazetka nr 13/2023 Obowiązuje w podanych terminach lub do wyczerpa-
nia zapasów. Ceny wszystkich produktów zawierają VAT. Zdjęcia produktów 
w gazetce mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta nie dotyczy 
produktów z wyprzedaży. Za błędy w druku Stokrotka Sp. z o. o. stokrotnie 
przeprasza.
Oferta wędlin, mięs i serów na wagę nie dotyczy sklepu: 
Łódź, ul. Pomorska 118.
*Oferta dostępna w wybranych sklepach.
Następna gazetka już od 6.04.2023 r.

Podane ceny w gazetce są cenami maksymalnymi.
Może być jeszcze taniej.

Adresy sklepów dostępne na www.stokrotka.pl

/ sklepy.stokrotka @sklepy.stokrotka www.stokrotka.pl

Przekreślona cena oznacza cenę sprzed obniżki - dla towarów łatwo psujących się i z krótkim terminem przydatności, między innymi takich jak mięso, warzywa, owoce,
przy czym jest to najniższa cena jaka wystąpiła przed zastosowaniem obniżek, w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market.

Określenie „Najniższa cena z ostatnich 30 dni” jest stosowane w przypadku towarów innych niż łatwo psujące lub z krótkim terminem przydatności 
– cena ta jest najniższą ceną jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w jakimkolwiek sklepie sieci Stokrotka w formacie supermarket i market. 

Ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.

Zapraszamy do najbliższego 
Supermarketu Stokrotka!

Ogórki szklarniowe
1 kg

Napój 
Coca-Cola, 
Fanta, 
Sprite 
1,5 l; wszystkie 
rodzaje; 
3,66 zł/l (przy 
zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 
1 szt. – 6,69 zł 
(4,46 zł/l) 

Mąka Puszysta 
Lubella 
1 kg; wszystkie rodzaje 
Rabat nalicza się przy kasie. 
Jego wartość zostanie rozłożona 
proporcjonalnie na wszystkie 
produkty w zestawie.

Twaróg 
sernikowy 
1 kg; 
OSM Siedlce

Zupa Winiary Nasza Specjalność 
od 40 do 75 g; wszystkie rodzaje; 
od 1,99 do 3,73 zł/100 g (przy zakupie 2 szt.)   
Przy zakupie 1 szt. – 2,29 zł (od 3,06 do 5,73 zł/100 g)

Kukurydza złocista Bonduelle 
340 g; cena jedn. wsadu 12,25 zł/kg (z aplikacją)
Najniższa cena z ostatnich 30 dni – 3,99 zł

19,99
699
EKSTRA CENY

549
kup 2 za 10,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

Margaryna Palma 
250 g; Bielmar; 9,96 zł/kg (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. – 3,99 zł (15,96 zł/kg)

249
kup 2 za 4,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.

Soczysty filet z piersi kurczaka
1 kg

23,99
1799

EKSTRA CENY

2 + 1 gratis

1,5 l

11,99

799
z APLIKACJĄ 

899bez
aplikacji:

349
z APLIKACJĄ 

389bez
aplikacji:

cena jedn. wsadu 
13,65 zł/kg

149
kup 2 za 2,98 zł

/szt.
przy zakupie 2 szt.
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