De liefde van de man gaat door de maag … maar die van de vrouw
eigenlijk ook. Niet overtuigd? Probeer het eens! Zet een zelfgemaakt
valentijnsmenu op tafel en je oogappel smelt als een klompje boter.

½ kg
GRATIS

Wij als Keurslager helpen u graag, om een keuze te maken welk
stukje vlees er het beste past bij uw menu!

DINSDAG
Gehaktdag

Klinkt zelf koken wat ambitieus?
Geen probleem, ook als je geen keukenprins of -prinses bent, kan je
van Valentijn genieten.

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

1 stuk
GRATIS

DONDERDAG
Vitamientjesdag

FEBRUARI

Wij hebben alvast een mooi menu samengesteld met “passie voor
fijne smaak”, die u enkel hoeft op te warmen
(instructies duidelijk vermeld bij ieder gerecht)
Opwarmen en genieten van elkaars gezelschap is de boodschap!

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

VALENTIJNSMENU:

www.keurslagerij-abel.be 				

Visserspannetje
~
Eendenborstfilet in een portosausje
met warme groenten en verse kroketjes (6 st.)
~
Valentijn dessert:
(Chocolademousse met topping van advocaat
en verliefde framboosjes)

f facebook.com/Keurslagerijabel

......................................................................................
ABEL Ledeberg
Ledebergstraat 6
9050 Ledeberg
T. 09 231 22 76

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

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

€ 30 / persoon
•

Romantische tip:
Apero valentijn tapasplankje 2 personen voor € 25
Geldig voor afhaling op
zaterdag 13 februari en 14 februari 2021
Bestel tijdig ! (voor 12 Februari)

Winkel Mariakerke gesloten,
winkel Ledeberg blijft OPEN

DAGSCHOTELLIJST FEBRUARI 2021
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Braadworst met rode kool en puree
Oosterse balletjes met pasta
Gesloten
Ardeense burger met jachtsaus, savooi en aardappelen
Visschotel of Vogel zonder kop met puree
Varkensgebraad met erwtjes, wortelen en gebakken patatjes
Keuzemenu
Hespenrolletjes met witloof en puree
Vol au vent met puree
Gesloten
Kipstoofpotje met wortelen en krielaardappelen
Visschotel of Schnitzel met schorseneren in de room met puree
Gevulde kalkoen in jussaus met gebakken aardappelen
~Valentijn~ ontdek ons Valentijn menu
Gehaktbroodje met kriekensaus, fruitgarnituur en puree
Cordon bleu met bloemkool en natuuraardappelen
Gesloten
Stoofvlees met appelmoes en krielaardappelen
Visschotel of Bereid kalkoengebraad met champignons en puree
Kipfilet in currysaus met rijst of puree
Keuzemenu
Gehaktschotel met spinazie
Vogelnestjes met broccoli en puree
Gesloten
Balletjes in tomatensaus met boontjes en natuuraardappelen
Visschotel of Vogel zonder kop met appelmoes en puree
Toscaanse burger met bloemkool in kaasjasje en aardappelen
Keuzemenu

02.2021

WEEKPROMO’S FEBRUARI 2021
Week van 1 tem 7 Februari
		
		
		
		

Chipolata’s: 3 + 1 GRATIS
Bereid kalkoengebraad: per portie van ± 300 g = 6 verse kroketten GRATIS
Kip curry: 100 g + 50 g GRATIS
Kaas Fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 8 tem 14 Februari
		
		
		
		

Valentijnsburgers : 3 + 1 GRATIS
Fricandon in kriekensaus: 500 g + 250 g GRATIS
Valentijnssalade: 100 g +50 g GRATIS
Italiaanse kipfilet: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 15 tem 21 Februari
		
		
		
		

Hamburgers: 3 + 1 GRATIS
Zelfbereid kalfsfricassee: 500 g + 250 g GRATIS
Vleesssalade: 100 g + 50 g GRATIS
Fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 22 tem 28 Februari
		
		
		
		

Duroc d’olives Kotelet: 3 + 1 GRATIS
Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS
Kipsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Hespenworst: 100 g + 50 g GRATIS

Abel Ledeberg
blijft OPEN tijdens
de krokusvakantie!
Abel Mariakerke
gesloten van 15/02
tem 24/02

