
MEI
Het zonnetje schijnt, de temperaturen 

klimmen gestaag. Dat betekent één ding: 
het barbecueseizoen is aangebroken! 

Hopelijk grillen we binnenkort met onze 
familie en vrienden, voorlopig moet het 
in bescheiden kring. Kleinere groepen 

betekenen kleinere porties, en dus minder 
variëteit op de barbecue. 

Wat als je toch liever veel afwisselt?
Geen nood! Op mooie lentedagen, kan u 

rekenen op een uitgebreid assortiment aan 
lekker BBQ vlees in onze toonbank zodat u 

kan kiezen welke stukjes vlees u wenst.
Voordeel: Geen grote overschotten na een 

lekker eetfestijn…
Tip: vraag naar onze nieuwste BBQ-folder!

Geniet ervan ! 

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

ABEL Mariakerke
Brugsesteenweg 420

9030 Mariakerke
T. 09 226 53 63

Bestel online 
en vermijd wachtrijen!

MOEDERDAGMENU 9 MEI

Scampi don pedro  
~

Italiaans gevulde kipfilet 
in roze pepersaus met warme 
groenten en verse kroketten 

~
Rijstpap met verse aardbeien

 BESTELLEN VOOR 7 MEI

 € 28 / persoon



DAGSCHOTELLIJST MEI 2021

05.2021

WEEKPROMO’S MEI 2021
 Week van 3 tem 9 mei 

  Boomstammetjes: 3 + 1 GRATIS
  Macaroni: € 10 /kg  (voordeel van € 2.50/kg)
  Krabsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Hespenworst: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 10 tem 16 mei 

  Hamburgers: 3 + 1 GRATIS
  Spaghettisaus: 500 g + 250 g GRATIS
  Zuiderse vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Zuiderse fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 17 tem 23 mei

  Braadworsten: 3 + 1 GRATIS
  Goulash: 500 g + 250 g GRATIS
  Kip curry: 100 g + 50 g GRATIS
  Gebakken rosbief: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 24 tem 30 mei

  Gouda schijven: 3 + 1 GRATIS
  Gehaktbrood in kriekensaus: 500 g + 250 g GRATIS
  Gebakken beenhamsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Mosterdgebraad: 100 g + 50 g GRATIS
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1 Mei  winkels OPEN van 8 uur tot 12.30 uur
Keuzemenu
Ardeense burger met jachtsaus, appelmoes en aardappelen
Hespenrolletjes met witloof en puree
Gesloten
Balletjes in tomatensaus met boontjes en natuuraardappelen
Visschotel of Braadworst met rode  kool en puree
Orloff gebraad, erwtjes en wortelen en gebakken patatjes
Keuzemenu
Gehaktbroodje met kriekensaus en fruitgarnituur
Kipstoofpotje met wortelen en krielaardappelen
Gesloten
O.L.H Hemelvaart  OPEN van 8 uur tot 12.30 uur
Visschotel of Schnitzel met schorseneren in de room met puree
Cordon bleu met bloemkool en natuuraardappelen
Keuzemenu
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
Keuzemenu
Pinkstermaandag  Open van 8 uur tot 12.30 uur
Koninginnepasteitje met vol au vent en puree
Gesloten
Vogel zonder kop met rode kool en krielaardappelen
Visschotel of chipolata met wortelen en puree
Stoofvlees met boontjes en natuuraardappelen
Keuzemenu
Toscaanse burger met broccoli  en  gebakken aardappelen 


