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lodoWIELKIE                 BRANIE!

Lody
GRYCAN

900 ml - 1,1 l
różne rodzaje

9,99 - 12,21/l

od 02.06 do 30.06:
12,99 zł/opak.

11,81 - 14,43/l 1099
opak.

oferta ważna do 01.06

799
opak.

Lody
BIG MILK 

1 l
różne rodzaje

TVZ

R E K L A M
Y

PRODUKT



 LODY? 
Vege BioLODY? RĘ!

Czekoladowy omlet 
z lodami i bananem
• 2 jajka
• łyżeczka kakao
• 16 g cukru waniliowego
• masło
• kilka orzechów włoskich
• 3 kostki czekolady
• trzcinowy cukier puder
• lody waniliowe
• 1 banan

Utrzyj żółtka z kakao i cukrem. Białka 

ubij na sztywno. Połącz obie masy. 

Na patelni rozpuść masło i smaż omlet 

pod przykryciem z obu stron. 

Pokrój banana na plasterki i podsmaż 

na maśle po omlecie lub dodaj 

na surowo.

Podawaj z lodami oraz startą 

czekoladą i orzechami. 
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Lody 
wegańskie

GRYCAN
500 ml

3 rodzaje
27,98/l 1399

opak.

Lody bio
FRESH 
470 ml

różne rodzaje
27,64/l 1299

opak.

Lody 
BREYERS 

465 ml
różne rodzaje

36,54/l

1699
opak.

Lody bio
GREEN ESKIMOS 

w kubku
170 ml

2 rodzaje
na patyku

130 ml - 3,99 zł
2,94 - 3,07/100 ml 499

szt.

Lody bio
FRESH

rożek
110 ml

różne rodzaje
3,63/100 ml

399
szt.

399
kg

Banany
kraj pochodzenia:

Dominikana, 
Ekwador

oferta ważna od 
01.06 do 02.06



DO ŁYŻEK!odozjadacze
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1899
opak.

Lody
HÄAGEN-DAZS

460 ml
różne rodzaje

41,28/l 899
opak.

Lody 
BRACIA KORAL 

JAK DAWNIEJ
450 ml

różne rodzaje
19,98/l1599

opak.

Lody
MAGNUM 

440 ml
różne rodzaje

36,34/l

1499
opak.

Lody
WEDEL 
460 ml

różne rodzaje
32,59/l

1599
opak.

Lody
OREO, MILKA, DAIM

480 ml
różne rodzaje

33,31/l

Lody bio
 COOLS
500 ml

różne rodzaje
27,98/l

1399
opak.

oferta ważna od 
15.06 do 30.06



DLA MIŁOŚNIKÓW dużych  porcji
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1399
opak.

Lody
SCHÖLLER

1 l
różne rodzaje

1299
opak.

Lody
BRACIA KORAL 

JAK DAWNIEJ 
900 ml 

różne rodzaje
14,43/l

1349
opak.

Lody
MANHATTAN

1400 ml
różne rodzaje

9,64/l

599
szt.

Mango
kraj pochodzenia:

Brazylia, Peru, Mali, 
Wybrzeże Kości Słoniowej699

opak.

Lody
Carrefour

900 ml
różne rodzaje

7,77/l

Lody
CARTE D’OR

900 ml - 1 l
różne rodzaje

- z aplikacją 
11,99 - 13,32/l
- bez aplikacji
12,99 - 14,43/l

ZYSKUJESZ 100

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI

1199
opak.

1299

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl  Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na carrefour.pl

produkt 
Carrefour

DUŻY 
KALIBER

dostarcza 

wielu witamin 

(m.in. A, C, E, K) 

oraz przeciwutleniaczy

oferta ważna od 
26.05 do 01.06
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Beza malinowa
• 4 białka 
• 250 g cukru pudru 
• szczypta soli 
• łyżeczka soku z cytryny 
• garść malin

Zmiksuj maliny. Do białek dodaj sól 

i ubij na sztywno. Dolej sok z cytryny 

i ubijaj, stopniowo dodając cukier 

puder. Ubitą pianę połącz z malinami. 

Za pomocą strzykawki kulinarnej 

uformuj na blasze bezy. Rozgrzej 

piekarnik do temp. 140°C i piecz 

ok. 40 min. Podawaj z lodami. 

499
opak.

Maliny
125 g

3,99/100 g
kraj pochodzenia

Hiszpania

849
opak.

Lody
KORAL

KOLOROWE LATO 
1 l

różne rodzaje

799
opak.

Lody
BIG MILK

450 ml
różne rodzaje

17,76/l

1199
opak.

Lody
ZIELONA BUDKA 

1 l
różne rodzaje

+ gałkownica za 1 grosz*

1099
opak.

Lody
BIG MILK 
INTENSE 

1 l
różne rodzaje

*Do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie carrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych

449
opak.

Lody
Carrefour

1 l
różne rodzaje

produkt 
Carrefour

125 g
opak.

oferta ważna od 
26.05 do 01.06



OFERTA MROŻĄCAsok w lodach
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149
szt.

Limonka
kraj pochodzenia:
Brazylia, Meksyk

899
opak.

Sorbet
ZIELONA BUDKA

500 ml
różne rodzaje

17,98/l

799
kg

Melon
GALIA

kraj pochodzenia
Hiszpania

949
opak.

Sorbet
GRYCAN

500 ml
różne rodzaje

18,98/l

Sorbet z melona 
i limonki
• 2 zielone ogórki
• 300 g melona cantalupa 

lub galia
• 3 limonki
• 100 g cukru trzcinowego 
• 200 ml wody
• listki świeżej mięty

Obrane ogórki zetrzyj na tarce. Zmiksuj 

w blenderze wraz z pokrojonym melonem. 

Przetrzyj przez sitko. W rondelku zagotuj 

wodę z cukrem i dodaj do masy ogórkowo-

melonowej wraz z wyciśniętym sokiem z limonek. 

Posyp listkami mięty i po raz kolejny zblenduj. 

Zawartość przelej do foremek i wstaw do 

zamrażarki na 12 godzin, co jakiś czas mieszając.

oferta ważna od 
26.05 do 01.06

oferta ważna od 
26.05 do 01.06

30%DOCAŁA GAMA 
LODÓW KAKTUS

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.

oferta ważna 
do 01.06
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1199
opak.

Lody
MAGNUM 

MINI
na patyku 
6 x 55 ml

3,63/100 ml

2099
opak.

Lody
KINDER 

na patyku 
10 x 36 ml 

5,83/100 ml

895
opak.

Lody
KORAL 

KOSTKA ŚNIEŻNA
6 x 180 ml

0,83/100 ml

– NA DŁUŻEJDuuużo
1049

opak.

Lody
MILKA

MINI
rożek

8 x 25 ml
5,25/100 ml

999
opak.

Lody 
NESQUIK
na patyku 
9 x 43 ml

2,58/100 ml

1399
opak.

Lody 
OREO MINI

na patyku 
6 x 50 ml

4,66/100 ml

NOWOŚĆ



NIE                  ZAJADAJpatyczkuj się,
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439

Lody
OREO, MILKA, 
TOBLERONE,

LION
75 - 135 ml

różne rodzaje
cena za szt. lub opak.

3,25 - 5,85/100 ml

349
szt.

Lody
WEDEL

PTASIE MLECZKO, 
CZEKOTUBKA

 90 - 100 ml
różne rodzaje

3,49 - 3,88/100 ml

Lody bio
COOLS 

na patyku
100 ml

wybrane rodzaje

359
szt.

179
szt.

Lody 
KORAL

ŚWIDEREK 
na patyku

80 ml  
2,24/100 ml

159
szt.

Lody
HAPPY TWIST

80 ml
1,99/100 ml

349
szt.

Lody
GRAND GOLD

120 ml 
różne rodzaje

2,91/100 ml

229
szt.

Lody
CALIPPO 

105 ml
2,18/100 ml
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279
szt.

Lody 
koktajlowe

KORAL
220 ml 

1,27/100 ml

349
szt.

Lody
BRACIA KORAL 

JAK DAWNIEJ
rożek

180 ml
różne rodzaje

1,94/100 ml

179
szt.

Lody
KORAL

KOSTKA ŚNIEŻNA 
180 ml

0,99/100 ml

339
szt.

Lody
MILKA, 
OREO,

KITKAT
rożek
110 ml

różne rodzaje
3,08/100 ml

549
szt.

Lody
MAGNUM 
BROWNIE

75 ml
7,32/100 ml

Lody 
wegańskie
ICE-MASTRY 

w kubku
230 ml

różne rodzaje
1,30/100 ml

299
szt.
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0000
szt.

Limonka
kraj pochodzenia: 
Brazylia, Meksyk

699
szt.

Śmietanka
POLSKA

MLEKOVITA
500 ml

zaw. tł. 36%
13,98/l

199
opak.

Rurki
wafl owe

JAGO
100 g

599
opak.

Miseczki 
wafl owe 

do lodów
MAGNOLIA

TOSCA
126 g

4,75/100 g 499
opak.

Kolorowe 
wafl e 

do lodów
GOTSZLIK

68 g
7,34/100 g

439
opak.

Rożki wafl owe 
do lodów 
premium
GOTSZLIK

110 g
3,99/100 g

AŻ CHCE SIĘ schrupać
699

szt.

Bita 
śmietanka

BAKOMA
w sprayu

250 g
27,96/kg

349
opak.

Wafl e
do lodów

GOTSZLIK
RICCARDO

68 g
5,13/100 g
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589
opak.

Biszkopty
SAN PAJDA

140 - 150 g
2 rodzaje

3,93 - 4,21/100 g

179
opak.

Bita śmietana
GELLWE

ŚNIEŻKA
60 g

2,98/100 g

1899
opak.

Mieszanka 
orzechów

MAKAR
500 g

37,98/kg 749
opak.

Migdały 
w płatkach
BAKALLAND

75 g
9,99/100 g

379
szt.

Syrop 
ŁOWICZ

0,4 l
różne rodzaje

9,48/l

MASZ COŚ do dodania?
Sos do lodów

DR. OETKER
200 g

różne rodzaje
2,90/100 g 579

szt.

Posypka 
do lodów 
i deserów
DR. OETKER

42 - 80 g
różne rodzaje
od 5,74/100 g

459
opak.

cena od

149
opak.

Galaretka
DELECTA

75 g
różne rodzaje

1,99/100 g

299
opak.

Wiórki 
kokosowe

MAKAR
100 g



Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Warszawa CH WILEŃSKA, Łódź CH BAŁUTY.
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PYSZNE zamieszanie
450 W

moc

pojemność
zbiornika

0,8 l

200 W
moc

12 W
moc

pojemność
zbiornika

1,5 l

500 W
moc

1,5 l
pojemność

1 l
pojemność

30 W
moc

6999
szt.

Blender
kielichowy

BLUESKY BBL500-13
dostępny również 

blender BBL300-20 
- 59,99 zł  69,99 zł

17900
szt.

Urządzenie do lodów, 
sorbetów, jogurtów

ARIETE 642
podwójna izolacja z płynem chłodzącym, 

wyjmowany kosz, wnętrze z aluminium, 
mieszadło, antypoślizgowe nóżki, 

łatwy demontaż i czyszczenie, 
lody gotowe w 30 min 5999

6999

Urządzenie 
do robienia popcornu

CAMRY CR4458
przygotowanie popcornu 

za pomocą nawiewu gorącego 
powietrza w ok. 2,5 min 

BEZ UŻYCIA OLEJU I TŁUSZCZU, 
antypoślizgowe gumowe nóżki

1200 W
moc

8999
9999

Urządzenie 
do waty 

cukrowej
ŁUCZNIK AM6214A

duża zdejmowana 
misa ø 27,5 cm3999

szt.

Wyciskarka
do cytrusów

BLUESKY 12900
szt.

Sokowirówka
ZELMER ZJE0800L

system bezpiecznego zamykania, 
sitko ze stali nierdzewnej

dostępna również 
sokowirówka ZJE1200G 

- 249,00 zł  279,00 zł



Naszymi dostawcami są: AQUAPHOR, BRITA, FORMASTER, FLORENTYNA, MAKAMAKA, TADAR.
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*Regulamin dostępny w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie carrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych
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POGROMCY upa ów
przy zakupie kpl. wkładów 
dzbanek otrzymasz za 1 zł*

Komplet wkładów 
do fi ltrowania wody

AQUAPHOR MAXFOR
6 szt.

dzbanek AQUAPHOR FRESH
poj. 2,8 l - 24,99 zł

cena za kpl. lub szt. 5499

999
szt.

Butelka sportowa
poj. 700 ml, 750 ml 

różne wzory 3999

Butelka z fi ltrem 
lub komplet 

3 wkładów do butelki
BRITA

2 rodzaje
cena za szt. lub kpl.

Pojemnik 
na żywność

SISTEMA
wybrane rodzaje 1099

szt.

cena od

Foremka do lodu, gałkownica
wyciskacz do cytrusów - 4,99 zł 999

szt.

Słoik z kranem
GRIFO
poj. 4 l

słoik z wkładem 
i kranem - 22,99 zł

1999
szt.

słoik z kranem
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Naszymi dostawcami są: ARPEX, ALTOM, FLORENTYNA, GLASMARK, FACKELMANN, NEW GLASS.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl14

Kieliszek
 z kolorowym dnem

szklanka z kolorowym dnem
wysoka poj. 320 ml - 3,49 zł

niska poj. 260 ml - 3,49 zł
artykuły dekoracyjne 

- cena od 2,49 zł
cena za szt. lub opak. 499

kieliszek 
poj. 420 ml

199
szt.

Szklanka 
przezroczysta wysoka

UNIGLASS
poj. 330 ml

szklanka kolorowa - 2,99 zł

Karafk a
poj. 1 l 

- cena od 11,99 zł
różne rodzaje 999

szt.

poj. 0,5 l

Słomki 
wielorazowe

FACKELMANN 
różne rodzaje

599
opak.

cena od

499
szt.

kubek
poj. 380 ml

Zastawa stołowa
ROMA

filiżanka JUMBO - 5,99 zł
kubek poj. 560 ml, 

salaterka ø 14 cm - 6,99 zł
filiżanka ze spodkiem - 7,99 zł

pucharek - 8,99 zł

999
szt.

Dzbanek 
do zimnych napojów

poj. 1 l
różne rodzaje

NAo� � wiające SMAKO yki
SZKLANKI 

DO ZIMNYCH 
LUB 

GORĄCYCH 
NAPOJÓW

CENA NA ETYKIECIE 
ZAWIERA OBNIŻKĘ.

20%DO
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Naszymi dostawcami są: FLORENTYNA, ALTOM, GLASMARK, DAJAR.
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399

Pokal, 
kieliszek 

koktajlowy
różne rodzaje

komplet łyżeczek 
FUTURE 6 szt. - 19,99 zł

cena za szt. 
lub kpl.

Pucharek 
do lodów 

różne rodzaje

199
szt.

cena od

Kubek, 
szklanka 

ze słomką
różne rodzaje

299
szt.

cena od

Naczynko 
na przystawki

REGULAR 
okrągłe ø 10 x 3,5 cm,

wym. 10 x 10 x 4 cm
naczynko kwiatek
wym. 12 x 11 x 4 cm 

- 5,99 zł

499
szt.

okrągłe

Kieliszek 
przezroczysty, 

kieliszek 
z czarną nóżką

różne rodzaje

399
szt.

cena od

komplet

1099
szt.

Salaterka
kolekcja AKWARELE

talerz deserowy - 12,99 zł 
kubek poj. 460 ml - 15,99 zł

filiżanka ze spodkiem - 17,99 zł 2999
kpl.

łódkiMiseczki do dipów
ADRIA

3 szt.
miseczki okrągłe 6 szt. - 89,99 zł

Komplet łyżeczek 
do zimnych posiłków 

MAGIC SPOON
4 szt. 1299

kpl.

komplet
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carrefour@galluppolska.pl

pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT. 1H22Cv1

299
szt.

Pucharek do lodów
FREDO

poj. 425 ml
RAFAEL

poj. 280 ml 

Naszymi dostawcami są: FLORENTYNA, FACKELMANN.

Pucharek do lodów
linia GRID 

poj. 400 ml
szklanka poj. 340 ml
kieliszek poj. 330 ml

różne kolory

799
szt.

Komplet szklanek 
termicznych z podwójną 

ścianką
2 szt.

poj. 400 - 450 ml 1999
kpl.

cena od

dostępne kolory

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL

CARREFOUR NIE PROWADZI SPRZEDAŻY HURTOWEJ DOŁĄCZ 
DO NAS:

Łyżka do lodów
różne rodzaje

gałkownica plastikowa - 11,99 zł
łyżka wafelek - 14,99 zł

gałkownica inox - 24,99 zł 499
szt.

uniwersalna

NA PUNKCIE LODÓWZakręceni
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