
MAART

DE WINTER 
LOOPT BIJNA 
OP ZIJN EINDE.

De koude dagen zorgen voor gezellig samenzijn, 
waarbij de geuren van de kookpotten het huis 
hullen in een knusse sfeer. 
Ook bij ABEL kan u de winter voelen: Stoofpotjes, 
ovenschotels… 

Toch mogen wij zachtjes afscheid nemen van de 
winter en vooruitkijken naar de Lente! En ook dit 
zal je voelen in onze fijne zaken te Ledeberg en 
Mariakerke…

Op heerlijke lentedagen bereiden wij terug, met 
‘Passie voor fijne smaak’ onze pastasalades en 
koude schoteltjes met vis of vlees, die u kan 
terugvinden in onze meeneemtoonbank. Allemaal 
gezonde gerechten met verse groenten en zonder 
bewaarmiddelen.

Lente betekent ook dat de witte asperges terug 
in ons assortiment komen en dit in verschillende 
producten. Denk maar aan aspergerolletjes met 
ham of zalm, kippenwit met asperge in fijne 
sneetjes, kipfilet gevuld met kruidenkaas en 
asperge… Kortom, laat die lente maar komen!

Knusse 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
......................................................................................
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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



DAGSCHOTELLIJST MAART 2020
ZO  01/03  keuzemenu
MA  02/03  balletjes in tomatensaus met worteltjes en aardappelpuree  ABEL LEDEBERG
DI  03/03  savooipuree met gebakken duroc d’olives spek ABEL LEDEBERG 
WO  04/03  gesloten 
DO  05/03  vol au vent met aardappelpuree ABEL LEDEBERG
VR  06/03  gehaktbroodje met krieken en gebakken krieltjes of visschotel
ZA  07/03  kalkoenfilet archiduc met champignons en aardappelpuree
ZO  08/03  keuzemenu
MA  09/03  chipolata met spinaziepuree
DI  10/03  hespenrolletjes met witloof en aardappelpuree
WO  11/03  gesloten
DO  12/03  vogels zonder kop met schorseneren en gebakken patatjes
VR  13/03  hamburger met bloemkool kaassaus en aardappelpuree of visschotel
ZA  14/03  rundstong in madeira met aardappelpuree
ZO  15/03  keuzemenu
MA  16/03  kip met rijst en currysaus
DI  17/03  boomstammetje let gestoofde prei en aardappelen
WO  18/03  gesloten 
DO  19/03  schnitzel met broccoli kaasjasje en aardappelpuree
VR  20/03   hete bliksem of visschotel
ZA  21/03  brochette met gebakken krieltjes en zuiderse tomaat
ZO  22/03  keuzemenu
MA  23/03  oosterse balletjes met pasta
DI  24/03  cordon bleu met bloemkool en patatjes
WO  25/03  gesloten
DO  26/03  balletjes in witloofsaus met aardappelpuree
VR  27/03  gemengde braadworst met wortelpuree
ZA  28/03  gehaktschotel met broccoli 
ZO  29/03  keuzemenu
MA  30/03  vogelnestjes choronsaus met erwtjes en worteltjes en aardappelpuree
DI  31/03  pasta met julienne groentjes en kippenblokjes

03.2020
Abel Ledeberg 

blijft OPEN tijdens de 
krokusvakantie!

Abel Mariakerke 
gesloten tem 5 Maart, 

6 maar terug OPEN

WEEKPROMO’S MAART 2020
 Week van 24 februari tem 1 maart (enkel LEDEBERG) 

Braadworsten: 3 + 1 GRATIS
Bereid stoofvlees: 500 g + 50 g GRATIS
Eiersalade: 100 g + 50 g GRATIS
Kaasfricandon: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 2 maart tem 8 Maart  

Cordon blue: 3 + 1 GRATIS
Spaghettisaus: 500 g + 250 g GRATIS
Krabsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Gebraden varkensgebraad: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 9 maart tem 15 maart

Gentse vinken: 3 + 1 GRATIS
Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS
Kipsalade: 150 g + 50 g GRATIS
Fricandon: 150 g + 50 g GRATIS

 Week van 16 Maart tem 22 Maart

Italiaanse balletjes: 3 + 1 GRATIS 
Vol au vent: 1 kg kopen = 1 kg puree GRATIS
Vleessalade: 150 g + 50 g GRATIS
Gekookte beenham van het huis: 3 sneden kopen + 1 GRATIS

 Week van 23 Maart tem 29 Maart

Gouda schijven: 3 + 1 GRATIS
Bereide vogelnestjes in tomatensaus: 3 + 1 GRATIS
Gebakken beenhamsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Mosterdgebraad: 100 g + 50 g GRATIS


