
FEBRUARI

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.

Bestel online 
en vermijd wachtrijen!

www.bestel-abel.be

VALENTIJNSMENU
Carpaccio van zalm 

 
Italiaans gevulde kipfilet in een tomaat-

mascarponesaus vergezeld van warme groentjes 
en gratin dauphinois

 
Valentijn dessert:

mascarpone crème met framboosjes

€ 35 / persoon 

Afhaling kan op zaterdag 11, maandag 13 en 
uiteraard dinsdag 14 februari 2023. 

Gelieve te bestellen vóór vrijdag 10 februari 2023.

OPWARMEN EN KLAAR!
Geen inspiratie of zin om te koken tijdens deze donkere 
en koude dagen? Kom dan gerust even langs in onze 2 

moderne zaken te Gent! Vanaf het moment u onze winkels 
binnenwandelt in Mariakerke of Ledeberg, botst u op ons 

uitzonderlijk ruim assortiment bereide gerechten:
pasta’s, dagschotels, soepen, ovenschotels,  … 

steeds een ruime keuze !
Alle gerechtjes zijn mooi verpakt per portie wat ervoor zorgt 

dat u verschillende soorten kan meebrengen naar huis, 
en ieder gezinslid kan genieten van zijn of haar favoriet 

gerechtje. Enkel nog opwarmen en klaar!
Naast de ruime keuze bereidingen hebben wij uiteraard 
ook een ruim assortiment kwaliteitsvlees en zelfbereide 
vleeswaren. 100 gram of 200 gram, dik of dun gesneden?

Wij bedienen u alvast graag en met een glimlach!

het ABEL-team

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

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

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
Beide winkels zijn gesloten op woensdag en zondag.



DAGSCHOTELLIJST FEBRUARI 2023

02.2023

We gaan er even tussenuit,  
vanaf 20 februari tot en met 1 maart.

Tijd om wat voorraad in te slaan!
Graag pakketten bestellen vóór 16 februari.

WWW.KEURSLAGERIJ-ABEL.BE

abel pakket     
1 kg biefstuk 1ste keus
1 kg gemengd gehakt
1 kg varkensgyros

4 kaasburgers
4 braadworsten

€ 65€ 65

kippakket     
1 kg kipfilet
1 kg kipgyros

4 Keurprimeurs 
(kipburgers)

4 kalkoenschnitzels
4 kipschnitzels

€ 60€ 60

donderdag 2 maart zijn we er terug. 

WEEKPROMO’S FEBRUARI 2023
 Week van 30 januari t.e.m. 5 februari 

  Schnitzels: 3 + 1 GRATIS
  Macaroni ham/kaas: nu € 14 / kg ( = € 7 / portie)
  Zuiderse vleessalade: 150 g + 50 g GRATIS
  Kaasfricandon: 150 g + 50 g GRATIS

 Week van 6 t.e.m. 12 februari 

  Valentijnsburgers: 3 + 1 GRATIS
  Fricandon in kriekensaus: 750 g + 250 g GRATIS
  Valentijnssalade: 150 g +50 g GRATIS
  Gekookte beenhesp v/h huis: 150 g + 50 g GRATIS

 Week van 13 t.e.m. 19 februari

  Koteletten Duroc d’olives: 3 + 1 GRATIS
  Spaghettisaus: 750 g + 250 g GRATIS
  Kip curry salade: 150 g + 50 g GRATIS
  Kalfsworst: 150 g + 50 g GRATIS
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Gesloten
Balletjes in tomatensaus met boontjes en natuuraardappelen
Visschotel of Boomstammetje met bloemkool en puree
Orloffgebraad met erwtjes, wortelen en gebakken patatjes
Gesloten
Hespenrolletjes met witloof en puree
Vol au vent met puree
Gesloten
Kipstoofpotje met wortelen en krielaardappelen
Visschotel of Toscaanse burger met schorseneren in de room met puree
Kalkoengebraad in jussaus met gebakken aardappelen
Gesloten
Cordon bleu met bloemkool en natuuraardappelen
*Valentijn* Gehaktbroodje met kriekensaus, fruitgarnituur en puree
Gesloten
Stoofvlees met appelmoes en krielaardappelen
Visschotel of Bereid varkensgebraad met champignons en puree
Kipfilet in currysaus met rijst of puree
Gesloten
Krokusvakantie: Gesloten
Krokusvakantie: Gesloten
Krokusvakantie: Gesloten
Krokusvakantie: Gesloten
Krokusvakantie: Gesloten
Krokusvakantie: Gesloten
Krokusvakantie: Gesloten
Gesloten
Gesloten. Terug open op donderdag 2 maart 2023


