
AUGUSTUS

Na een zeer uitzonderlijk (druk) jaar, 
 zijn wij vorige maand er eventjes  

tussenuit geweest.
Dit zorgt ervoor dat wij er nu terug kunnen 

invliegen, vol enthousiasme  
en nieuwe ideeën.

We starten alvast terug met deze mooie 
folder waarin u onze dagschotellijst kan 
terugvinden en de wekelijkse promoties.

Nog eens Lekker Barbecueën ? 
Onze mooie BBQ-folder kan u steeds vinden 

in beide winkels of terugvinden op onze 
website: www.keurslagerij-abel.be

Zonnige groetjes 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
......................................................................................

......................................................................................
Opgelet: vanaf nu is enkel de zaak in Mariakerke open op zondag

ABEL Ledeberg
Ledebergstraat 6

9050 Ledeberg
T. 09 231 22 76

ABEL Mariakerke
Brugsesteenweg 420

9030 Mariakerke
T. 09 226 53 63

Open op zondag

Bestel online 
en vermijd wachtrijen!

www.bestel-abel.be

Wijziging openingsuren
Iedere zondag opnieuw  voldoende personeel 

vinden is niet altijd even evident…
Daarom hebben we beslist om 1 winkel van 

beide OPEN te houden op zondag 
om zo steeds op 1 plaats in Gent een goeie 

service en kwaliteit te garanderen,
 ook op zondag…

Daarom zal vanaf nu de winkel te Ledeberg 
GESLOTEN zijn op ZONDAG.

 GEEN PANIEK want u kan nog steeds terecht in 
de winkel te Mariakerke op 

zondag van 8 uur tot 12.30 uur
Bestellen via onze webshop is 
nog steeds sterk aan te raden! 



DAGSCHOTELLIJST AUGUSTUS 2021

08.2021

WEEKPROMO’S AUGUSTUS 2021
 Week van 9 augustus tem 15 augustus

  Braadworsten : 3 + 1 GRATIS
  Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS
  Kipsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 16 tem 22 augustus

  Gouda schijven  : 3 + 1 GRATIS
  Bereid stoofvlees: 500 g + 250 g GRATIS
  Vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Gebraden varkensgebraad : 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 23 tem 29 augustus

  Chipolata: 3 + 1 GRATIS
  Vol-au-vent: 500 g + 250 g GRATIS
  Krabsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Hespenworst : 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 30 augustus tem 5 september

  Schnitzels : 3 + 1 GRATIS
  Vogelnestjes in tomatensaus: 3 + 1 halve GRATIS
  Gebakken beenhamsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Mosterdgebraad: 100 g + 50 g GRATIS
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Hamburger met boterboontjes en gebakken aardappelen
Visschotel of Kip zoet zuur met rijst
Bereid kalkoenfilet in sinaasappelsaus, fruit en aardappelen
Keuzemenu (Abel Mariakerke)
Hespenrolletjes met witloof en puree
Kip met kaas en ham, wortelen en aardappelen
Gesloten
Vogel zonder kop, rode kool en natuuraardappelen
Visschotel of Braadworst met wortelen en puree
Cordon bleu met bloemkool in kaassaus en natuuraardappelen
Keuzemenu (Abel Mariakerke)
Pastaschotel met kip en seizoen groentjes
Vogelnestjes in tomatensaus, boontjes en aardappelen
Gesloten
Fricandon met kriekensaus, fruitgarnituur en aardappelen
Visschotel of chipolata met wortelen en puree
Balletjes in witloofsausje met puree
Keuzemenu (Abel Mariakerke)
Stoofvlees met boontjes en gebakken aardappelen
Gentse waterzooi met kip
Gesloten
Balletjes in tomatensaus met champignons en puree
Visschotel of Gevogelte gyros met rijst
Keurprimeur met broccoli en natuuraardappelen
Keuzemenu (Abel Mariakerke)
Chipolata met spinaziepuree
Goudaschijf met bloemkool in kaassaus en aardappelen

Onze dagschotels zijn een begrip geworden in het Gentse, dat hebben we aan u te danken, maar ook 
aan de goede kwaliteit, fijne smaak, hoeveelheid en afwerking.
Toch merken we jammer genoeg dat de afgelopen jaren de prijs van veel zaken gestegen is,
zowel voor grondstoffen, kruiden, energie, loonkost enz.

Aangezien wij afgelopen jaren onze prijs van de dagschotels steeds dezelfde hielden, zijn wij nu toch 
genoodzaakt om de prijs van onze lekkere dagschotels aan te passen.
Dit om dezelfde kwaliteit en porties te garanderen. (kwaliteit staat bij ons op de eerste plaats)
Daarom zijn de prijzen vanaf deze maand aangepast:
 Prijs dagschotel vlees: € 7.50 / stuk
 Prijs dagschotel vis: € 8.95 /stuk

Op deze manier garanderen wij  nog steeds dezelfde kwaliteit met “passie voor fijne smaak”

Onze Keurslager TV-spot al gezien 
tijdens het nieuwe VTM-programma 

‘Waarheid, durven of doen.’

Smul ook van onze tapasplank, zoals 
de BV’s in het programma.


