DEGUSTATIE 28 NOVEMBER 2021
SPAARACTIE - Kom proeven van onze FEESTGERECHTEN tijdens ons degustatieweekend.
Ontvang een stempel bij aankoop van € 10,00.
Een volle spaarkaart geeft u recht op een uitnodiging voor ons degustatieweekend.
Spaar van 1 tot 28 november.
U kunt komen proeven op 28 november van 10u tot 14u in onze winkel te Ledeberg.

NOVEMBER

½ kg
GRATIS

DINSDAG
Gehaktdag

DONDERDAG
Vitamientjesdag

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

1 stuk
GRATIS

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

Bestel online
en vermijd wachtrijen!
www.bestel-abel.be

www.keurslagerij-abel.be 				

f facebook.com/Keurslagerijabel

......................................................................................
ABEL Ledeberg
Ledebergstraat 6
9050 Ledeberg
T. 09 231 22 76

ma-vrij: 8u00 - 18u30
zaterdag: 8u00 - 18u00
woe en zon gesloten

ABEL Mariakerke
Brugsesteenweg 420
9030 Mariakerke
T. 09 226 53 63

ma-vrij: 8u00 - 18u30
zaterdag: 8u00 - 18u00
zondag: 8u00 - 12u30
woensdag gesloten

......................................................................................
Kip aan’t spit te verkrijgen te Mariakerke op zaterdag en zondag

Gezellig tafelen doe je met uw Keurslager
De (na)zomer ligt nu reeds een tijdje achter ons.
De dagen worden kouder, donkerder en korter wat niet
altijd even leuk is. Toch zorgen deze donkere dagen
ervoor dat we het gezellig en warm kunnen maken in de
woonkamer en aan tafel!
Terug thuis mogen vrienden en familie ontvangen,
voor een heerlijk diner zorgt voor een aangename en
ontspannen sfeer, met het menu in de hoofdrol…
Graag uw menu van hapjes tot dessert zelf klaarmaken?
SUPER !
Bij ons kan u terecht voor het perfecte stukje vlees.
Kip, rund, wild, kalkoen, kalf , … Wij helpen u graag als
versspecialist en snijden alles naar wens.
Toch liever niet veel werk als voorbereiding en gezellig
met uw bezoek eten?
Kom dan gerust een heerlijke vleesschotel afhalen.
Denk maar aan een lekkere gourmet schotel,
fondue, steengrill of teppan yaki, …
(vraag zeker naar de bijhorende groenteschotel met
sausjes en aardappelen)
En wanneer je start met onze tapasschotel kan de avond
alvast niet meer stuk.
Fijne, warme groetjes
uw Keurslager

DAGSCHOTELLIJST NOVEMBER 2021
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Gesloten ( Allerheiligen)
Gesloten
Gesloten
Hespenrolletjes met witloof en puree
Visschotel of schnitzel met schorseneren in de room met puree
Orloff gebraad, erwtjes en wortelen en gebakken patatjes
Keuzemenu
Braadworst met wortelen en puree
Gentse waterzooi
Gesloten
Gesloten (Wapenstilstand)
Visschotel of Gouda schijf met bloemkool in een kaasjasje en aardappelen
Chipolata met spinaziepuree
Keuzemenu
Kipfilet in currysaus met rijst of puree
Duroc d’olives kotelet met savooi
Gesloten
Stoofvlees met appelmoes en krielaardappelen
Visschotel of Gebakken beenham met champignons en aardappelen
Vogel zonder kop met rode kool en aardappelen
Keuzemenu
Balletjes in witloofsaus met witloof en puree
Gehaktschotel v/h huis
Gesloten
Vol au vent met champignons en puree
Visschotel of cordon bleu met broccoli en aardappelen
Runderhamburger met wortelen en krielaardappelen
Keuzemenu
Boomstammetjes met bloemkool en natuuraardappelen
Kippenblokjes in zoet zure saus met rijst

DAGSCHOTEL VLEES: € 7.50
DAGSCHOTEL VIS: € 8.95

11.2021

ALLE PROMOTIES ZIJN ZELFBEREID met
passie voor fijne smaak

WEEKPROMO’S NOVEMBER 2021
Week van 4 tem 7 november

Gesloten op maandag 1 november (feestdag) en dinsdag 2 november
		
Varkensgyros: € 10,00 / kg i.p.v. € 14,50/ kg » UW VOORDEEL = € 4,50/ kg
		
Bereid stoofvlees: 500 g + 250 g GRATIS » UW VOORDEEL = € 3,60
		
Préparé -TOPPER-: 100 g + 50 g GRATIS
		
Zelfbereide Kalfsworst: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 8 tem 14 november

Gesloten op donderdag 11 nov (feestdag)
		
Gouda schijven (kaasburger): 2 + 1 GRATIS » UW VOORDEEL = € 1,70
		
Spaghettisaus: 500 g + 250 g GRATIS » UW VOORDEEL = € 3,00
		
Kip curry: 100 g+ 50 g GRATIS
		
Mosterdgebraad: 100 g + 50 g GRATIS

Week van 15 november tem 21 november
		
		
		
		

Grillworst: € 9,50 / kg i.p.v. € 13,50/ kg » UW VOORDEEL = € 4,00/ kg
Lasagne v/h huis: € 10,00 / kg » UW VOORDEEL = € 3,50/ kg
Tonijnsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Gekookte beenham v/h huis: 2 sneden + 1 snede GRATIS

Week van 22 november tem 28 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

