
OKTOBER

Herfst: WILD van paté !
De dagen korten en het kwik neemt een duik. 
Inderdaad, de herfst is in het land. Ook onze 

eetgewoontes passen zich aan tijdens dit seizoen … 
Bij je Keurslager vind je het hele jaar door een 

uitgebreid assortiment paté maar tijdens de herfst 
barst de patépret pas echt los want dan is het weer tijd 

voor wildpaté!
Als specialist hebben wij een ruim assortiment: 

everzwijn, haas, fazant, ree, …enz.  Alles gemaakt met 
passie voor fijne smaak met de nadruk op KWALITEIT !

Dit  samen met een passend confijt 
zorgt voor culinaire verwennerij !

Liever een stukje vers wild? Geen probleem, u kan deze 
zonder problemen bestellen bij uw Keurslager!

Verder hebben we ook nog heerlijke bereide gerechten 
zoals Parelhoenfilet in rode wijnsaus, Fazant, 

Eendenborstfilet in grand verneur, ….
De moeite waard om eens langs te komen en ons ruim 

assortiment te ontdekken aan fijne producten.

Keurige 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.

Bestel online 
en vermijd wachtrijen!

www.bestel-abel.be

www.keurslagerij-abel.be               f   facebook.com/Keurslagerijabel
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Opgelet: vanaf nu is enkel de zaak in Mariakerke open op zondag

ABEL Ledeberg
Ledebergstraat 6

9050 Ledeberg
T. 09 231 22 76

ABEL Mariakerke
Brugsesteenweg 420

9030 Mariakerke
T. 09 226 53 63

Open op zondag



DAGSCHOTELLIJST OKTOBER 2021

10.2021

WEEKPROMO’S OKTOBER 2021
 Week van 27 september  tem 3 oktober

  Hamburgers: 3 + 1 GRATIS
  Keurpasta: 500g  voor € 5  
  Vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Gebakken rosbief: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 4 oktober  tem 10 oktober

  Braadworsten: 3 + 1 GRATIS
  Hutsepot: 750 g + 250 g GRATIS
  Kipsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Gebakken varkensgebraad: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 11 oktober tem 17 oktober

  Boomstammetjes: 3 + 1 GRATIS
  Bereid kalkoengebraad: 1 pers. kopen (300g ) » 6 verse kroketten GRATIS
  Herfstsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Gekookte beenham v/h huis: 2 sneden + 1 snede GRATIS

 Week van 18 oktober tem 24 oktober

  Chipolata’s: 3 + 1 GRATIS
  Macaroni: 500g  voor € 5  
  Krabsalade:  100 g + 50g GRATIS
  Kippenwit van het huis: 100g + 50g GRATIS

 Week van 25 oktober tem 31 oktober

  Toscaanse burgers: 3 + 1 GRATIS 
  Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS 
  Eiersalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Ardeense boerenpaté: 100 g + 50 g GRATIS
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Hespenrolletjes met prei en puree
Visschotel of Gentse waterzooi
Keuzemenu
Hamburger met boontjes en rosti aardappelen
Stoofvlees met appelmoes en aardappelen
Gesloten
Gehaktbroodjes in kriekensaus, fruitgarnituur, aardappelen
Visschotel of kalkoengebraad, erwtjes en wortelen
Gehaktschotel met broccoli
Keuzemenu
Varkensgebraad, champigons, aardappelen
Vol au vent met puree
Gesloten
Balletjes in witloofsaus, witloof, aardappelen
Visschotel of kip curry met fruit en rijst
Vogel zonder kop met rode kool
Keuzemenu
Braadworst, boontjes, krielaardappelen
Gevulde courgette met gehakt en aardappelen
Gesloten
Preischotel met spekjes en roompatatjes
Visschotel of tong in madeirasaus, champignons en puree
Kalfsfricassee finesse, wortelen puree
Keuzemenu
Chili con carne met rijst
Cordon bleu met bloemkool en natuuraardappelen
Gesloten
Gevulde tomaten met Griekse rijst
Visschotel of vogelnestjes met boterboontjes en aardappelen 
Chipolata met pompoenpuree
Keuzemenu

ALLE PROMOTIES ZIJN ZELFBEREID met 
passie voor fijne smaak

   DAGSCHOTEL VLEES: € 7.50
   DAGSCHOTEL VIS: € 8.95


