
MAART

HIERVOOR KOMT U NAAR DE KEURSLAGER !
Een lekker product begint steeds met een lekkere basis,  

en dit weten wij bij ABEL maar al te goed.
Voordat wij produceren, denken wij eerst na met welke 

basisproducten wij aan de slag gaan. Ons rundsvlees 
bijvoorbeeld komt steeds van dezelfde boer uit Semmerzake 

en voor het varkensvlees kiezen wij steeds voor het Duroc 
d’Olives varkensvlees . Smaak en kwaliteit staan bij ons 

steeds op de eerste plaats, bovenop de garantie van 
optimaal dierenwelzijn en voedselveiligheid. De juiste 

samenstelling en kruiding zorgen ervoor dat wij steeds een 
lekker product bekomen met de passie voor fijne smaak.

Een mooi voorbeeld: 
DROGE WORST ! 

Een toppertje van formaat bij ABEL. Nog niet geproefd ? 
U krijgt van ons 1 droge worst GRATIS 

bij aankoop van 4 stuks.

Fijne groetjes,
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.

DUROC D’OLIVES

Bij keurslagerij ABEL werken wij al meer dan 10 jaar enkel en alleen 
met Duroc d’Olives als varkensvlees. Dit lekker mals en sappig varkensvlees kan 
u vers versneden terugvinden in onze toonbanken, maar is ook de perfecte basis 

voor onze zelfbereide vleeswaren en traiteurgerechten.
Het  Duroc d’Olives varkensvlees heeft deze waardevolle eigenschappen te danken 
aan de combinatie van een bijzonder varkensras en een speciaal samengesteld 
dieet. Het kwaliteitslabel garandeert bovendien ook voedselveiligheid, optimaal 

dierenwelzijn en de huidige milieunormen.
Meer info over dit uitzonderlijk varkensvlees en tal van recepten?

Surf dan zeker naar onze site en klik op de pagina “Duroc d’olives”. 



DAGSCHOTELLIJST MAART 2023
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Gesloten
Balletjes in tomatensaus met champignons en puree
Visschotel of Kip zoet zuur met rijs
Bereid kalkoenfilet in sinaasappelsaus, fruit en aardappelen
Gesloten
Hespenrolletjes met witloof en puree
Kip met kaas en ham, witloof en aardappelen
Gesloten
Vogel zonder kop, rode kool en natuuraardappelen
Visschotel of gehaktschotel met broccoli
Braadworst met wortelen en puree
Gesloten
Duroc d’Olives koteletje met savooi
Vogelnestjes in tomatensaus, boontjes en aardappelen
Gesloten
Fricandon met kriekensaus, fruitgarnituur en aardappelen
Visschotel of chipolata met wortelen en puree
Balletjes in witloofsausje met puree
Gesloten
Stoofvlees met appelmoes en gebakken aardappelen
Varkensschnitzel met schorsenelen en puree
Gesloten
Keurprimeur met broccoli en natuuraardappelen
Visschotel of Kippenstoofpotje met jagerssaus en krieltjes 
Goudaschijf met bloemkool in kaassaus en aardappelen
Gesloten
Vol au vent met champignons en aardappelpuree
Lamsstoofpotje van het huis
Gesloten
Pasta carbonara 
Gentse waterzooi met kip of vis

WEEKPROMO’S MAART 2023
 Week van 2 t.e.m. 5 maart 

  Toscaanse burgers: 3 + 1 GRATIS
  Portie spaghetti (pasta + saus + gemalen kaas): nu aan € 7 / ± 600 g
  Tonijnsalade: 150 g + 50 g GRATIS
  Gebraden Varkensgebraad: 150 g + 50 g GRATIS

 Week van 6 t.e.m. 12 maart 

  Koteletten Duroc d’Olives: 3 + 1 GRATIS
  Goulash: 750 g + 250 g GRATIS
  Eiersalade: 150 g + 50 g GRATIS
  Ardeense boerenpaté: 1 stuk kopen = 1 potje uienkonfijt GRATIS

 Week van 13 t.e.m. 19 maart 
  
  Braadworsten: 3 + 1 GRATIS
  Bereid stoofvlees: 750 g + 250 g GRATIS
  Vleessalade: 150 g +50 g GRATIS
  Fricandon: 150 g +50 g GRATIS

 Week van 20 t.e.m. 26 maart

  Vogels zonder kop: 3 + 1 GRATIS
  Balletjes in tomatensaus: 750 g + 250 g GRATIS
  Kipsalade: 150 g + 50 g GRATIS
  Gekookte beenham: 150 g + 50 g GRATIS

 Week van 27 maart t.e.m. 2 april

  Gouda schijven: 3 + 1 GRATIS
  Bereid stoofvlees: 750 g + 250 g GRATIS
  Gebakken beenhamsalade: 150 g + 50 g GRATIS
  Mosterdgebraad: 150 g + 50 g GRATIS


