
JUNI
De zomer in met uw Keurslager.

Nog 1 maand en de Gentse feesten 
zijn EINDELIJK terug in de stad!

Niet veel geduld en nu al een feestje bouwen?
Geen probleem! 

Wij zijn met plezier de perfecte feestpartner om 
een heerlijke maaltijd op tafel te toveren!

Kiest u graag voor iets gemakkelijk? 
Een koud buffet afhalen en op tafel zetten zorgt ervoor 

dat u niet veel werk moet stoppen in het eten bereiden én 
maximaal kan genieten van uw gezelschap.
Liever zelf stukjes vlees bakken op de BBQ?

Bij ons kan u een uitgebreid assortiment BBQ-vlees vinden! 
Ons keurslagerslogo op de verpakking zorgt ervoor dat 

uw gasten ook direct zullen weten dat u 
voor kwaliteit gekozen heeft.

Kortom…  laat die (Gentse) feesten maar komen!

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

ABEL Ledeberg
Ledebergstraat 6

9050 Ledeberg
T. 09 231 22 76

ABEL Mariakerke
Brugsesteenweg 420

9030 Mariakerke
T. 09 226 53 63

Bestel online 
en vermijd wachtrijen!



DAGSCHOTELLIJST JUNI 2022

06.2022

WEEKPROMO’S JUNI 2022
 Week van 30 mei t.e.m. 5 juni

  Gevogelte gyros: 3 + 1 GRATIS
  Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS
  Zuiderse kipsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 6 t.e.m. 12 juni

  Toscaanse burgers: 3 + 1 GRATIS
  Bereid stoofvlees: 500 g + 250 g GRATIS
  Vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Gekookte beenham van het huis: 2 sneden kopen + 1 GRATIS

 Week van 13 t.e.m. 19 juni

  Schnitzels: 3 + 1 GRATIS
  Kalkoenstoofpotje: 500 g + 250 g GRATIS
  Tonijnsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Kippenwit: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 20 t.e.m. 26 juni

  Zwitserse schijven: 3 + 1 GRATIS
  Goulash: 500 g + 250 g GRATIS
  Eiersalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Mosterdgebraad: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 27 juni t.e.m. 3 juli

  Braadworsten: 3 + 1 GRATIS
  Bereide vogelnestjes in tomatensaus: 3 + 1 GRATIS
  Krabsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Kalfsworst: 100 g + 50 g GRATIS
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Gesloten
Gevulde kipfilet, wortelen en gebakken aardappelen
Visschotel of ajuinburger, appelmoes en puree
Cordon bleu, bloemkool, natuuraardappelen
Kip aan ’t spit te Mariakerke aan € 9 / stuk
Beide zaken GESLOTEN (pinkstermaandag)
Balletjes in witloofsaus en puree
Gesloten
Vogel zonder kop, gebakken appeltjes en aardappelen
Visschotel of Gentse waterzooi met kip
Orloffgebraad, erwtjes en wortelen en gebakken patatjes
Kip aan ’t spit te Mariakerke aan € 9 / stuk
Vogelnestjes met boontjes en puree
Kip zoetzuur met rijst en fruitgarnituur
Gesloten
Hespenrolletjes met witloof en puree
Visschotel of schnitzel met schorseneren in de room met puree
Chipolata, worteltjes en puree
Kip aan ’t spit te Mariakerke aan € 9 /stuk
Stoofvlees met appelmoes en krielaardappelen
Kipfilet in currysaus met rijst of puree
Gesloten
Oosterse balletjes met pasta
Visschotel of bereid kalkoengebraad met champignons en puree
Gehaktschotel met spinazie
Kip aan ’t spit te Mariakerke € 9 / stuk
Koninginnenpasteitje met vol-au-vent en puree
Toscaanse burger met broccoli  en  gebakken aardappelen 
Gesloten
Braadworst met rode kool en krielaardappelen


