
MEI
Meimaand - Feestmaand

Warme lange dagen, dat verwachten wij toch 
wel in deze maand!

Niets leuker dan buiten koken/eten en 
genieten van de zonnestralen van het voorjaar.
Traditioneel komen ook de communiefeesten 

terug en dit na 2 jaar afwezigheid.
Voor feestjes voor het gezin of voor de 
volledige familie, kan u bij ons terecht!

Lekker vers vlees om te braden 
of liever een afgewerkt buffet?

Ontdek ons ruim aanbod in de winkel of 
op onze website!

Zonnige groetjes,
 uw Keurslager 

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!



DAGSCHOTELLIJST MEI 2022

05.2022

WEEKPROMO’S MEI 2022
 Week van 2 tem 8 mei 

  Boomstammetjes: 3 + 1 GRATIS
  Macaroni: € 11,50 / kg  (voordeel van € 2,50 / kg)
  Krabsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Hespenworst: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 9 tem 15 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 16 tem 22 mei

  Braadworsten: 3 + 1 GRATIS
  Goulash: 500 g + 250 g GRATIS
  Kip curry: 100 g + 50 g GRATIS
  Kippenwit (eigen werk): 100 g + 50 g GRATIS

Week van 23 tem 29 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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Kip aan ’t spit aan € 9 / stuk te Mariakerke
Ardense burger met jachtsaus, appelmoes en aardappelen
Hespenrolletjes met witloof en puree
Gesloten
Vogel zonder kop met rode kool en krielaardappelen
Visschotel of Braadworst met rode kool en puree
Orloffgebraad, erwtjes en wortelen en gebakken patatjes
Kip aan ’t spit aan € 9 / stuk te Mariakerke
Gehaktbroodje met kriekensaus en fruitgarnituur
Kipstoofpotje met wortelen en krielaardappelen
Gesloten
Vogelnestje met erwten, wortelen en puree
Visschotel of Schnitzel met schorseneren in de room met puree
Cordon bleu met bloemkool en natuuraardappelen
Kip aan ’t spit aan € 9 / stuk te Mariakerke
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 aan € 9 / stuk te Mariakerke
Stoofvlees met boontjes en natuuraardappelen
Koninginnepasteitje met vol-au-vent en puree
Gesloten
O.L.H. Hemelvaart 
Visschotel of chipolata met wortelen en puree
Balletjes in tomatensaus met boontjes en natuuraardappelen
Kip aan ’t spit aan € 9 / stuk te Mariakerke 
Toscaanse burger met broccoli en gebakken aardappelen  
Kip zoetzuur met rijst


