
JUNI

ZEG HET MET EEN VLEESJE

Na afgelopen maanden beseffen we nog meer, hoe 
belangrijk vrienden en familie zijn. Afstand houden 
van een geliefde persoon is niet altijd evident…
Om toch een geliefde te kunnen verrassen (familie, 
collega, vader, moeder  … ) hebben wij enkele 
verrassingspakketten samengesteld met een 
waarde van € 50 die u kan laten aan huis leveren.
Die kan u terugvinden op onze website 
www.keurslagerij-abel.be (flyer beschikbaar in de 
winkel).

Verder willen wij jullie als klant bedankten om 
lokaal te kopen! 
Wij doen onze uiterste best om uw bezoek aan de 
winkel zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.
Bedankt om onze maatregelen te volgen die  
duidelijk vermeld staan.

#stay safe #kooplokaal

Fijne 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
......................................................................................

......................................................................................
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

Spaar nu voor 

een Bamboo 

snijplank.

Vraag 

uw spaarkaart

 in de winkel.



DAGSCHOTELLIJST JUNI 2020
MA  01/06 open van 8 u tot 12.30 u
DI  02/06 gehaktbroodje met kriekensaus, fruitgarnituur en aardappelen
WO 03/06 sluitingsdag
DO  04/06 vogelnestjes met broccoli en puree
VR  05/06 visschotel of vol au vent met puree
ZA 06/06 stoofvlees met appelmoes en natuuraardappelen
ZO  07/06 keuzemenu
MA  08/06 kalfsburger met wortelpuree
DI  09/06 kalfsfricassee met champignons en gebakken aardappelen
WO 10/06 sluitingsdag
DO  11/06 pasta met ham en witloof
VR  12/06 paella met vlees en vis
ZA 13/06 cordon bleu met bloemkool en natuuraardappelen
ZO  14/06 keuzemenu
MA  15/06 balletjes in tomatensaus met boontjes en puree
DI  16/06 Gentse waterzooi
WO 17/06 sluitingsdag
DO  18/06 Toscaanse burger Archiduc met gegrillde groentjes
VR  19/06 visschotel of beemsterballetje met roomprei en puree
ZA  20/06 vogel zonder kop met rode kool en patatjes
ZO  21/06 keuzemenu
MA  22/06 gehaktschotel met broccoli
DI  23/06 kippenblokjes in Oosterse saus met rijst of puree
WO 24/06 sluitingsdag
DO  25/06 hamburger met wortelen en puree
VR  26/06 visschotel of schnitzel met boontjes en aardappelen
ZA 27/06 hesperolletjes met witloof en puree
ZO  28/06 keuzemenu
MA  29/06 orloffgebraad , champignons en gebakken patatjes
DI  30/06 fricandon, erwtjes en wortelen, natuuraardappelen

06.2020

WEEKPROMO’S JUNI 2020
Om u kennis te laten maken met onze zelfbereide producten, zetten wij iedere week  
4 producten in promotie: Alles is gemaakt uit eigen atelier met passie voor fijne smaak.

Week van 1 juni tem 7 juni 

Hamburgers 2 + 1 GRATIS uw voordeel € 1.60
Balletjes in tomatensaus 500 g + 500 g puree GRATIS uw voordeel € 3.95
Kip salade 100 g + 50 g GRATIS 
Fricandon 100 g + 50 g GRATIS  

Week van 8 juni tem 14 juni

Gemengde braadworst 2 + 1 GRATIS uw voordeel € 1.80
Bereid stoofvlees 1 kg kopen + 1 kg frietjes  GRATIS uw voordeel € 2.50
Vleessalade 100 g + 50 g GRATIS 
Gekookte Beenham 2 + 1 snede GRATIS 

Week van 15 juni tem 21 juni

Gyros 500 g  + 250 g  GRATIS uw voordeel € 3.75
Spaghettisaus 500 g + 250 g GRATIS uw voordeel € 3.00
Tonijnsalade 100 g + 50 g GRATIS
Gebakken varkensgebraad 100 g + 50 g GRATIS

Week van 22 juni tem 28 juni

Gouda schijven 2 + 1 GRATIS uw voordeel € 1.80
Vol au vent 500 g kopen + 500 g  puree GRATIS uw voordeel € 3.95
Gebakken beenhamsalade 100 g + 50 g GRATIS
Mosterdgebraad 100 g + 50 g GRATIS

Week van 29 juni tem 5 juli

Schnitzels  2 + 1 GRATIS uw voordeel: € 2.50
Bereid kalkoenfilet 600 g kopen = 12 kroketten GRATIS uw voordeel € 3.00
Krabsalade 100 g + 50 g GRATIS
Kaasfricandon 100 g + 50 g GRATIS


