½ kg
GRATIS

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

1 stuk
GRATIS

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

FEES
20 20

Bestellen voor de
feestdagen kan door
langs te komen in de
winkel of via de website.
Onze webshop is enkel
voor winkelverkoop.
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Deze menu’s zijn slechts
een greep uit ons
eindejaars-assortiment.
Vraag naar onze
feestfolder in de winkel!

T

DECEMBER
FEESTDAGEN 2020 …
KEN JE KLASSIEKERS IN DEZE
UITZONDERLIJKE TIJDEN.
We hoeven het u niet te vertellen, het zijn
uitzonderlijke tijden in 2020 !
Veel mensen vallen dan nu ook terug
op de echte klassiekers in de keuken, en uw
Keurslager kan u daarbij helpen!
Denk maar aan onze specialiteiten: Gevulde
kalkoen, Gourmet, Teppan yaki, Fondue …
Ook voor een heerlijk menu zijn wij DE FERFECTE
PARTNER tijdens deze feestdagen.
Wij bereiden alles voor u klaar met “Passie voor
fijne smaak” Afhalen, opwarmen, serveren.
Zo makkelijk kan het écht zijn.
Voor het opwarmen hoeft u zich dan ook geen
zorgen te maken. Wij leggen alles met plezier van
A tot Z uit , en noteren dit nog eens
bij ieder gerecht!
Pakt u liever zelf uit met uw kookkunsten?
Dan kan u bij ons terecht voor het perfecte stuk
(h)eerlijk vlees .
Hou het veilig en geniet van elkaar !
Feestelijke groetjes
Het ABEL-team
Vraag naar onze feestfolder in de winkel.

www.keurslagerij-abel.be 				

f facebook.com/Keurslagerijabel

......................................................................................
ABEL Ledeberg
Ledebergstraat 6
9050 Ledeberg
T. 09 231 22 76
ledeberg@keurslagerij-abel.be

ABEL Mariakerke
Brugsesteenweg 420
9030 Mariakerke
T. 09 226 53 63

mariakerke@keurslagerij-abel.be

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

DAGSCHOTELLIJST DECEMBER 2020
Dagschotel vlees: € 6,50
Dagschotel vis: € 6,95
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Hesperolletjes met witloof en puree
Gesloten
Ardeense burger met jachtsaus, savooi en aardappelen
Visschotel of Braadworst met rode kool en puree
Orloff gebraad, erwtjes en wortelen en gebakken patatjes
Keuzemenu
Balletjes in tomatensaus met boontjes en natuuraardappelen
Vol au vent met puree
Gesloten
Kipstoofpotje met wortelen en krielaardappelen
Visschotel of Schnitzel met schorseneren in de room met puree
Gehaktbroodje met kriekensaus en fruitgarnituur
Keuzemenu
Cordon bleu met bloemkool en natuuraardappelen
Stoofvlees met appelmoes en krielaardappelen
Gesloten
Kipfilet in currysaus met rijst of puree
Visschotel of Bereid kalkoengebraad met champignons en puree
Gehaktschotel met spinazie
Keuzemenu
Oosterse balletjes met pasta
Vogelnestjes met broccoli en puree
Gesloten
Open tot 13 uur. Afhaling bestellingen 14 uur – 17 uur
Kerstmis: Gesloten
Tussen kerst/nieuw worden er dagschotels gemaakt maar niet volgens een vaste lijst
Tussen kerst/nieuw worden er dagschotels gemaakt maar niet volgens een vaste lijst
Tussen kerst/nieuw worden er dagschotels gemaakt maar niet volgens een vaste lijst
Tussen kerst/nieuw worden er dagschotels gemaakt maar niet volgens een vaste lijst
Gesloten
Open tot 13 uur. Afhaling bestellingen 14 uur – 17 uur

12.2020

Menu van de chef (vanaf 2 pers.)
€ 30,00 / pers.

FEES
20 20

Visserspannetje
~
Witloofsoepje met broccoligarnituur
~
Gevulde kalkoenfilet in grand veneursaus,
warme groentekrans en 6 kroketjes
~
Tiramisu fine champagne
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Menu Maison (vanaf 2 pers.)
€ 18,50 / pers.

Aspergesoep
~
Gevulde kipfilet in roze pepersaus,
warme groentekrans en 6 kroketten
~
Chocomousse classic

Kindermenu
€ 7,50 / pers.

1 kaaskroket
~
Balletjes in tomatensaus met kroketten (4)
~
Chocomousse classic

Bubbelmenu (vanaf 2 pers.)
€ 27,00 / pers.

Scampi op wijze van de chef
~
Gevuld varkenshaasje,
warme groentekrans en kroketten
~
1 stuk Normadische appeltaart
(ideaal warm geserveerd met een bolletjes
vanilleijs (niet inclusief))
BESTEL voor 4 personen Menu v/d chef
of Bubbelmenu en krijg 1 fles Cava GRATIS

Deze menu’s zijn slechts
een greep uit ons
eindejaars-assortiment.
Vraag naar onze
feestfolder in de winkel!

Enkele *toppers* uit ons assortiment tafelschotels
Gourmet (ook geschikt voor bakplaat) € 9,80 / pers.
biefstukje, minisaté, kipfilet, chipolata,
lamskoteletje, hamburger, varkenshaasje, Ardeens
worstje, kaasschijfje
Fondue schotel
€ 9,80 / pers.
rundblokjes, fantasieballetjes, varkensblokjes, kip
met spek
Steengrill (ook geschikt voor bakplaat) € 11,70 / pers.
rundtournedos, lamskoteletje, varkensmedaillon,
kippensaté, kalfslapje, keurprimeur, eendenborst
Teppan yaki (vanaf 4 pers.)
€ 14,50 / pers.
Japans tafelgebeuren:
rundbeef lemon, kipfilet kushiyaki, naganoburger,
varkenshaasje yamato, eend massala, kikkerbil
groen, zalm Japanse flower, scampi shikoku, ananas
peper, spekworst, 2 Oosterse warme sausen

