½ kg
GRATIS

DINSDAG
Gehaktdag
bij aankoop van 1 kg gehakt krijg je
1/2 kg gehakt gratis.

1 stuk
GRATIS

DONDERDAG
Vitamientjesdag

NOVEMBER
OPWARMEN BIJ JE KEURSLAGER ABEL

Een blik achter de schermen en op de hoogte
blijven van nieuwe producten?
Volg ons op en .

De winter laat nog even op zich wachten.
Maar of je er nu van houdt of niet,
het kwik neemt een stevige duik.
Wat iedereen sowieso wél leuk vindt
aan het najaar, is winterse kost!
Stoofpotjes, ovenschotels, gegratineerde pasta,
soep, gehaktbereidingen, paté ...
Voor heerlijke winterkost breng je dan ook best
een bezoekje aan Keurslager ABEL.
Want zonder een lekker stukje vlees heb je geen
goed stoofpotje, of denk maar eens aan ons lekker
gehakt waarmee u tal van bereidingen kan maken:
vleesbrood, vogelnestjes,
balletjes in tomatensaus …

Om lange wachtrijen te voorkomen  BESTEL ONLINE!

Kortom, een lekker product maken begint bij
KWALITEIT, en dit is toevallig onze specialiteit.
Maak er een gezellig najaar van.

bij een aankoop vanaf € 10
krijg je 1 stuk groente of fruit gratis.

Fijne warme groetjes,
Uw Keurslager

www.keurslagerij-abel.be 				

f facebook.com/Keurslagerijabel

......................................................................................
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

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

DAGSCHOTELLIJST NOVEMBER 2020
Dagschotel vlees: € 6,50
Dagschotel vis: € 6,95
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Keuzemenu
Gevulde tomaat met gehakt en natuuraardappelen
Orloff gebraad, erwtjes en wortelen en gebakken patatjes
Gesloten
Braadworst met prei en preipuree
Visschotel of goulash met rijst of puree
Rundshamburger met wortelen en natuuraardapelen
Keuzemenu
Herperolletjes met witloof en puree
Balletjes in tomatensaus, boontjes en natuuraadappelen
Gesloten
Stoverij met appelmoes en natuuraardappelen
Visschotel of kalkoen in druivensaus met fruitgarnituur
Vol au vent met puree
Keuzemenu
Boomstammetjes met bloemkool en natuuraardappelen
Vogel zonder kop met rode kool en aardappelen
Gesloten
Chipolata met wortelen en wortelpuree
Visschotel of cordon bleu met broccoli en aardappelen
Gebakken beenham met champignons en aardappelen
Keuzemenu
Balletjes in witloofsaus met witloof en puree
Kippenblokjes in zoet zure saus met rijst
Gesloten
Gehaktschotel met broccoli en aardappelen
Visschotel of spinaziepuree met schnitzel en aardappelen
Boef stroganoff met boontjes en spekpatatjes
Keuzemenu
Grillspek met savooipuree

11.2020

WEEKPROMO’S NOVEMBER 2020
Week van 2 november tem 8 november
Kipgyros: € 10 / kg ipv € 14,90 / kg uw voordeel € 4,90 / kg
Bereide vogelnestjes (halve): 3 + 1 GRATIS uw voordeel € 4
Préparé *topper*: 100 g + 50 g GRATIS
Zelfbereide Parijse worst: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 9 november tem 15 november
Gouda schijven (kaasburger): 2 + 1 GRATIS uw voordeel € 1,70
Bereid stoofvlees: 500 g + 250 g GRATIS uw voordeel € 3,60
Kip curry: 100 g + 50 g GRATIS
Zelfbereide kalfsworst: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 16 november tem 22 november
Grillworst: € 9,50 / kg ipv € 13,50 / kg uw voordeel € 4 / kg
Hutsepot: 400 g + 200 g GRATIS uw voordeel € 1,90 / portie
Tonijnsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Gekookte beenham v/h huis: 2 sneden + 1 snede GRATIS

Week van 23 november tem 29 november
Schnitzels: 2 + 1 GRATIS uw voordeel € 2,75
Balletjes in tomatensaus: 500 g kopen + 250 g GRATIS uw voordeel € 3,20
Vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
Fricandon: 100 g + 50 g GRATIS

