½ kg
GRATIS

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

1 stuk
GRATIS

DONDERDAG
Vitamientjesdag

JUNI
Welkom zomer, alles komt goed met een
lekkere BBQ!
Het schooljaar zit er eind deze maand bijna
op en velen onder ons kijken uit naar een
welverdiende vakantie.
De vakantie inzetten met een heerlijke BBQ
van uw Keurslager is dan ook ideaal.

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

Wij als specialist, helpen u graag met het
zorgen voor een culinaire avond of middag.
Wij hebben een mooie BBQ-folder
klaarliggen in onze fijne zaken
en luisteren graag naar wat u wenst.
Hapjes, groentjes, dessert, meerdere kleine
stukjes vlees of liever een heerlijke
côte à l’os ? U spreekt,
en wij delen onze kennis met plezier!
Vraag gerust naar onze nieuwe BBQ-folder.

Bestel online
en vermijd wachtrijen!

Zonnige groetjes het ABEL-team

SUGGESTIE VOOR VADERDAG
DEGUSTATIEBARBECUE
(vanaf 4 personen)

www.keurslagerij-abel.be 				

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

Verschillende kleine stukjes vlees
speciaal voor op de BBQ:
Mini cowboysteak, mini brochette,
gemarineerd kipfiletje,
lamskoteletje in groene kruiden,
scampibrochette (2 stuks), mini
chipolata, varkensmedaillon pink
pepper, stukje gemarineerd Duroc
d’lives spek
€ 11,50 / pers.

DAGSCHOTELLIJST JUNI 2021
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Gevulde kipfilet, wortelen en gebakken aardappelen
gesloten
Cordon bleu, bloemkool, natuuraardappelen
Visschotel of ajuinburger, appelmoes, puree
Kalkoenpavé sinaassaus, fruitgarnituur, aardappelen
Keuzemenu
Hesperolletjes met witloof en puree
Vogel zonder kop, gebakken appeltjes en aardappelen
gesloten
Gentse waterzooi van kip
Visschotel of orloffgebraad met prei en patatjes
Paëlla met vlees en vis € 8,50 / st.
Keuzemenu
Vogelnestjes met boontjes en puree
Kip zoet-zuur met rijst en fruitgarnituur
gesloten
Balletjes in witloofsaus en puree
Visschotel of kalkoengebraad archiduc, gratin
Chipolata, erwtjes, wortelen, puree
Keuzemenu
Schnitzel met Italiaanse saus en wokgroentjes
Balletjes in tomatensaus, boterboontjes, puree
gesloten
Kip curry met rijst of puree
Visschotel of varkensgebraad in mosterdsausje
Mixed grill met gegrilde groenten
Keuzemenu
Gehaktbroodje in kriekensaus met fruit en aardappelen
Gehaktschotel met broccoli en puree
gesloten

06.2021

WEEKPROMO’S JUNI 2021
Week van 31 mei tem 6 juni
		
		
		
		

Witte worsten: 3 + 1 GRATIS
Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS
Kipsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Gekookte beenham van het huis: 2 sneden kopen + 1 GRATIS

Week van 7 tem 13 juni
		
		
		
		

Toscaanse burgers: 3 + 1 GRATIS
Bereid stoofvlees: 500 g + 250 g GRATIS
Vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
Zuiderse fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 14 tem 20 juni
		
		
		
		

Chipolata: 3 + 1 GRATIS
Vol-au-vent: 500 g + 250 g GRATIS
Krabsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 21 tem 27 juni
		
		
		
		

Vers spek: 3 sneden + 1 GRATIS
Fricandon in kriekensaus: 500 g + 250 g GRATIS
Gebakken beenhamsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Mosterdgebraad: 100 g + 50 g GRATIS

