½ kg
GRATIS

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

1 stuk
GRATIS

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

Vacature
winkelmedewerker
(full -time)

Wij zoeken extra helpende handen in
Ledeberg en Mariakerke!!
Je komt terecht in een leuk team en
bent vrij op woensdag én zondag.
Ervaring is geen vereiste.
Werkuren: 10u tot 19u (zaterdag tot
18u30) Meer info of interesse?
Bel ons of kom met ons kennismaken in de winkel!

Bestel online
en vermijd wachtrijen!

NOVEMBER
KEURSLAGERIJ ABEL OP VOLLE TOEREN!
Na enkele maanden verbouwen en een gezellige pop-up
winkel te Mariakerke, konden wij afgelopen week eindelijk
uitpakken met een gloednieuwe winkel te Mariakerke!
Naast onze knappe, moderne winkel te Ledeberg,
hebben wij nu dus ook een even mooie zaak te Mariakerke.
De eigenheid dat ABEL al de jaren heeft opgebouwd,
blijven we wel behouden. Onze nadruk ligt op huisgemaakt,
unieke recepturen, kwaliteit en versheid. De smaak en
kwaliteit van “toen” keert terug, aangevuld met creativiteit
en innovatie. Uiteraard zal ons aanbod uitgebreider zijn dan
ooit tevoren. Nieuwe diverse soorten meeneemgerechten
zoals pasta’s, dagschotels, salades, … zorgen ervoor dat u bij
ons terecht kan voor een snelle lunch of (h)eerlijke maaltijd.
Verschillende soorten nieuwe kazen zullen ook liggen
blinken in onze mooie toonbanken, met uiteraard de gepaste
uitleg aangezien wij DÉ VAKMAN zijn met kennis van zaken!
Heeft u vragen over een product? SHOOT!
De hoofdrol in de winkels, blijft natuurlijk voor onze
zelfbereide (h)eerlijke producten!
Wees welkom in onze zaken te Mariakerke en Ledeberg.
het ABEL-team

www.keurslagerij-abel.be 				

f facebook.com/Keurslagerijabel

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

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

Beide winkels zijn gesloten op woensdag en zondag.

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

DAGSCHOTELLIJST NOVEMBER 2022
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Gesloten (Allerheiligen)
Gesloten (Allerzielen)
Hespenrolletjes met witloof en puree
Visschotel of schnitzel met schorseneren in de room met puree
Orloffgebraad, erwtjes en wortelen en gebakken patatjes
Gesloten
Braadworst met wortelen en puree
Gentse waterzooi
Gesloten
Gouda schijf met bloemkool in een kaasjasje en aardappelen
Gesloten (Wapenstilstand)
Chipolata met spinaziepuree
Gesloten
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
Gesloten
Balletjes in witloofsaus met witloof en puree
Gehaktschotel van het huis
Gesloten
Vol-au-vent met champignons en puree
Visschotel of cordon bleu met broccoli en aardappelen
Rundshamburger met wortelen en krielaardappelen
Gesloten
Boomstammetjes met bloemkool en natuuraardappelen
Kippenblokjes in zoetzure saus met rijst
Gesloten

11.2022

WEEKPROMO’S NOVEMBER 2022
Week van 31 oktober t.e.m. 6 november
		
		
		
		

Gouda schijven: 3 + 1 GRATIS
Bereid stoofvlees: 750 g + 250 g GRATIS
Zuiderse vleessalade: 150 g + 50 g GRATIS
Fricandon: 150 g + 50 g GRATIS

Week van 7 t.e.m. 13 november
		
		
		
		

Biefstukken: 2 stuks naar keuze kopen + potje champignonsaus GRATIS
Spaghettisaus: 1 kg kopen + 1 pak spaghetti pasta GRATIS
Kip curry: 150 g + 50 g GRATIS
Hespenworst: 150 g + 50 g GRATIS

Week van 14 t.e.m. 20 november
		
		
		
		

Grillworst: € 2 / stuk (€ 13,00/kg)
Bereide vogelnestjes in tomatensaus: 3 halve + 1 halve GRATIS
Tonijnsalade: 150 g + 50 g GRATIS
Gekookte beenham van het huis: 3 sneden kopen + 1 snede GRATIS

Week van 21 t.e.m. 27 november
		
		
		
		

Hamburgers: 3 + 1 GRATIS
Goulash: 750 g + 250 g GRATIS
Vleessalade: 150 g + 50 g GRATIS
Kippenwit: 150 g + 50 g GRATIS

Beide winkels zullen gesloten zijn op dinsdag 1 en vrijdag 11 november.

