
AUGUSTUS
ABEL blijft vooruitgaan.

Zoals velen al gezien of gelezen hebben 
blijft ABEL vernieuwen.

Daarom is de huidige winkel te Mariakerke even gesloten 
om er een volledige nieuwe winkel van te maken .

Ook te Ledeberg blijven we groeien, de grote parkeertoren 
dichtbij de winkel is eindelijk open, wat ervoor zorgt 

dat er terug parkeergelegenheid is in de buurt.
Na een deugddoende vakantie zijn we dan ook blij u terug te 

mogen verwelkomen in de winkel te Ledeberg 
of in de pop-up te Mariakerke !

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 
(pop-up winkel)

Brugsesteenweg 528
9030 Mariakerke

T. 09 226 53 63

Bestel online 
en vermijd wachtrijen!

Opgelet!
Winkel te Mariakerke op de 

Brugsesteenweg nr. 420 GESLOTEN!! 
Welkom in onze pop-up winkel op nr. 528!

We hebben een beperkt aanbod in onze 
pop-up winkel, maar wenst u te blijven 

genieten van ons groot assortiment?
Bestel via onze webshop en haal af 

in onze pop-up winkel!



DAGSCHOTELLIJST AUGUSTUS 2022

08.2022

WEEKPROMO’S AUGUSTUS 2022
 Week van 8 t.e.m. 14 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 15 t.e.m. 21 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 22 t.e.m. 28 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 29 augustus t.e.m. 4 september

  Schnitzels: 3 + 1 GRATIS
  Vogelnestjes in tomatensaus: 3 + 1/2 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
Bereide kalkoenfilet in sinaasappelsaus met fruit en aardappelen
Gesloten
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
Gesloten
Gesloten
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
Gesloten
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
Gesloten
Chipolata met spinaziepuree
Goudaschijf met bloemkool in kaassaus en aardappelen
Gesloten


