
Pasta
Makaron
400 g / kokardka mała,  
krajanka, muszelka morska

€095per piece

€159per piece

Sernik z galaretką
Pyszny sernik na zimno przygotujesz w kilka chwil. Wystarczy 
tylko sernik błyskawiczny Delecta, mleko, ulubiona galaretka 
i owoce. Zrób przyjemność pysznym deserem sobie lub swoim 

bliskim... ot tak... prosto z serca.

€079per piece

Your best local shop!

www.andmarket.eu

fb.com/andmarket.eu 

Offer valid / Oferta ważna:

23.07.2020-12.08.2020
or until supplies last / lub do wyczerpania zapasów.

10/2020

Milka Sandwich
Chocolate
Czekolada
87 g / LU, TUC

€099per piece

Cooked Chicken
Kurczak gotowany

€899per kg

Łaciate
UHT Milk
Mleko UHT
1 L / 2%

Jelly
Galaretka
47-75 g / all types / 
wszystkie rodzaje

Cold Cheesecake
Sernik 

Błyskawiczny
193 g

ZACUSCA
Vegetable stew
Gulasz warzywny
500 g / selected types / 
wybrane rodzaje

€299per piece

Wakacyjne
   smaki 

3for€1



€159per piece

Dumplings with blueberries
Pierogi z jagodami
500 g

Dumplings with 
strawberries

Pierogi  
z truskawkami

500 g

Polskie Ekstra Butter
Masło Polskie Ekstra
200 g

Milko
Kefir

1 L

€139per piece

€075per piece

€159per piece

Free-Range Fresh Eggs
Jaja świeże z wolnego wybiegu
10 pcs. / size M / rozmiar M

€085per piece

Na Gorąco
Processed Cheese Slices
Ser topiony plastry
144 g / all types / 
wszystkie rodzaje

Łowicz
Koncentrat Pomidorowy
Tomato Concentrate 
190 g

Oleo
Oil
Olej
0,9 L

Monte Snack
Sponge Cake
Ciastko Przekąska
29 g

€099per piece

€039per piece

Cottage Cheese
Twaróg
selected types / 
wybrane rodzaje

€399per kg

Włoszczowski
Swiss-type Cheese 
Ser żółty typu Szwajcar

€599per kg

best PRICE

€259per piece

€199per piece



Knorr
Cup a Soup
Zupa Gorący Kubek
12-22 g / selected types / wybrane rodzaje

Ready-made Meals
Dania gotowe
500 g / selected types / wybrane rodzaje

Becon-Cheese Sausages
Kiełbaski Bekonowo-Serowe
190 g

Podlaski
Poultry Pate
Pasztet drobiowy
155 g / all types / wszystkie rodzaje

Dry Smoked Kabanos
Kabanos
120 g / all types / wszystkie rodzaje

€159per piece

€939per kg

€145per piece

€149per piece

€059per piece

Zosi Sausage
Kiełbasa Zosi

€139per piece

€899per kg

Z Beczki Bacon
Boczek z Beczki

Z Wadowic Ham
Szynka z Wadowic

€999per kg

best PRICE

Warzywko
Seasoning
Przyprawa
500 g

€149per piece

Fillet Frankfurters
Parówki z Fileta
180 g

Low-Salt Pickled Cucumbers
Ogórki małosolne
900 g

€199per piece3 1for
€



Tymbark
Owoce Swiata Juice
Napój owoce swiata
1 L / selected types / wybrane rodzaje

Lipton
Tea
Herbata
50 bags

NIMM2
Lollypops
Lizaki
80 g

HIT
Cakes
Ciastka
220 g / selected types / 
wybrane rodzaje

Pieczątka sklepu

€099per piece

€499per piece

best PRICE

€149per piece

€075per piece

Michaszki
Candy bars
Cukierki
260 g

Zozole
Jellies
Żelki
75 g / all types / 
wszystkie rodzaje

Creme Sensazione
Coffee
Kawa
200 g

€099per piece

Amerykanki
Cakes
Ciastka
125 g

Kubuś
Fruit and carrot Mousse
Mus z owoców
100 g / selected types / wybrane rodzaje

€079per piece

€159per piece

€189per piece

Candies
Cukierki
120 g / selected types / 
wybrane rodzaje

Babcine Cake with fruit
Ciasto babcine z owocami

€109per piece

2for€1

€779per kg

&market special offer available for stores in Ireland valid from 23.07.2020 to 12.08.2020 or until supplies last. 
Product prices are without decorations. Products are sold in retail quantities only. All trademarks and logos are 
the property of their respective owners. &market is not responsible for misprints.

Oferta handlowa sklepów &market w Irlandii ważna od 23.07.2020 do 12.08.2020 lub do wyczerpania zapasów. 
Ceny produktów nie obejmują dekoracji widocznych na zdjęciu. Produkty sprzedawane są wyłącznie  
w ilościach detalicznych. Wszystkie znaki towarowe i logotypy stanowią własność ich właścicieli. &market nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.


