
APRIL

Binnenkort is het Pasen, een moment bij uitstek om samen  
met vrienden of familie rond de tafel te zitten. 

Maar… dit jaar steekt alweer het coronavirus daar een stokje voor. 

Toch kunnen we samen met het gezin/bubbel genieten van  
een feestelijke maaltijd/paasbrunch , al dan niet buiten

 in de heerlijke lentezon …
U kan kiezen voor ons paasmenu, maar u kan evengoed zelf 

uw paasbrunch samenstellen…
Wij hebben alvast een assortiment klaarliggen
 in onze toonbank waar u rustig kan uit kiezen 

zoals BBQ vlees, salades, pasta’s koud/warm, …. 

PS: Vergeet ook onze heerlijke bereidingen met asperges niet !!!

Geniet van de lentezon 
en tot binnenkort in onze winkel !

Het Abel -team

½ kg
GRATIS

1 stuk
GRATIS

DINSDAG
Gehaktdag
bij aankoop van 1 kg gehakt krijg je
1/2 kg gehakt gratis.

DONDERDAG
Vitamientjesdag

bij een aankoop vanaf € 10
krijg je 1 stuk groente of fruit gratis.

www.keurslagerij-abel.be               f   facebook.com/Keurslagerijabel
......................................................................................

......................................................................................
www.bestel-abel.be

ABEL Ledeberg
Ledebergstraat 6

9050 Ledeberg
T. 09 231 22 76

ABEL Mariakerke
Brugsesteenweg 420

9030 Mariakerke
T. 09 226 53 63

Bestel online 
en vermijd wachtrijen!

PAASMENU BIJ ABEL

Oostends visserspannetje
*

Varkenshaasje in champignonsaus 
met warme groentjes en kroketten

*
Tiramisu met speculaas

€ 28 / pers.

Bestellen VOOR 2 april
Afhaling mogelijk op 3,4 en 5 april



DAGSCHOTELLIJST APRIL 2021

04.2021

WEEKPROMO’S APRIL 2021
 Week van 29 maart tem 4 april 

  Gyros: 500 g + 250 g  GRATIS
  Bij aankoop van 1 dagschotel = 1 stuk broodpudding GRATIS !
  Paassalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Gebraden rosbief: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 5 tem 11 april 

  Toscaanse burgers: 3 + 1 GRATIS
  Pastasalade: 500 g voor € 5 !!
  Eiersalade: 100 g + 50g GRATIS
  Ardeense boerepaté met asperge: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 12 tem 18 april

  Chipolata: 3 + 1 GRATIS
  Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS
  Ham en asperge salade: 100 g + 50 g GRATIS
  Fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 19 tem 25 april

  Ardeense burgers: 3 + 1 GRATIS
  Vol au vent: 500 g + 250 g GRATIS
  Tonijnsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Gekookte beenham: 2 sneden kopen + 1 snede GRATIS!

Week van 26 april tem 22 mei

  Witte worst: 3 + 1 GRATIS
  Bereid stoofvlees: 500 g + 250 g GRATIS
  Kip salade: 100 g + 50 g GRATIS
  Kipfilet met asperge: 100 g + 50 g GRATIS

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vrij
za
zo
ma
di
wo
do
vr

1/04
2/04
3/04
4/04
5/04
6/04
7/04
8/04
9/04
10/04
11/04
12/04
13/04
14/04
15/04
16/04
17/04
18/04
19/04
20/04
21/04
22/04
23/04
24/04
25/04
26/04
27/04
28/04
29/04
30/04

Goulash met wokgroenten, rijst of puree
Visschotel of beenham witte wijnsaus, champignons, puree
Balletjes in witloofsaus, witloof, natuuraardappelen
Vrolijk pasen ! Ontdek paasmenu (op bestelling)
Paasmaandag: open tot 12.30 Uur 
Varkensgebraad archiduc met champignons en gebakken patatjes
Gesloten
Vogel zonder kop, appelmoes, puree
Visschotel of kip suprême met wortelen en natuuraardappelen
Vogelnestjes, erwtjes en wortelen, puree
Keuzemenu
Braadworst met rode kool en natuuraardappelen
Cordon bleu met bloemkool en krieltjes
Gesloten
Vol au vent met puree
Visschotel of gevuld witloof met puree
Stoverij met appelmoes en natuuraardappelen
Keuzemenu 
Kip zoet zuur met rijst of puree
Kalfsfricassee met wortelen en natuuraardappelen
Gesloten
Balletjes in tomatensaus, boontjes, natuuraardappelen
Visschotel of schnitzel, broccoli, aardappelen
Varkenskotelet met bloemkool en krieltjes
Keuzemenu
Boomstammetjes met wortelen en puree
Noedels met kip en curry
Gesloten
Beemsterbroodje met verse prei en puree
Visschotel of vogel zonder kop met rode kool en aardappelen


