½ kg
GRATIS

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

1 stuk
GRATIS

DONDERDAG
Vitamientjesdag

SEPTEMBER
… KRAS EN WIN …
WIN 1 JAAR GRATIS VLEES OF
1 VAN DE 100 GRATIS TAPASPLANKEN!
Velen onder ons zijn jammer genoeg deze zomer
niet naar het buitenland kunnen reizen…
maar bij Keurslagerij Abel brengen we
de zuiderse sferen naar GENT !

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

Met een leuke krasactie deze maand, kan u een
heerlijk Tapasplank winnen !(specialiteit v/h huis)
Als hoofdprijs kan u ook nog kans maken op
1 JAAR GRATIS VLEES !

Om lange wachtrijen te voorkomen  BESTEL ONLINE!

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

Meer info in de winkel.
(ontdek alvast de interessante promoties
van deze maand in deze folder)

DAGSCHOTELLIJST SEPTEMBER 2020
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Balletjes in oosterse saus met wokgroenten en pasta
Gesloten
Cordon bleu met bloemkool en aardappelen
Visschotel of vogelnestjes in tomatensaus met erwten, wortelen en puree
Vol-au-vent met puree
Keuzemenu
Chipolata met wortelen en puree
Tong in Madeira saus met champignons en puree
Gesloten
Kip met kaas en ham, witloof en aardappelen
Visschotel of vogel zonder kop, rode kool en natuuraardappelen
Duroc d’Olives koteletje met savooi
Keuzemenu
Braadworst met wortelen en puree
Gehaktschotel met broccoli
Gesloten
Fricandon met kriekensaus, fruitgarnituur en aardappelen
Visschotel of goulash met rijst of puree
Hespenrolletjes met puree
Keuzemenu
Kip zoet zuur met rijst
Stoofvlees met boontjes en gebakken aardappelen
Gesloten
Gentse waterzooi met kip
Visschotel of Balletjes in tomatensaus met champignons en puree
Rundshamburger met erwten, wortelen en gebakken aardappelen
Keuzemenu
Goudaschijven met bloemkool in kaassaus en aardappelen
Gevogelte gyros met rijst
Gesloten

09.2020

WEEKPROMO’S SEPTEMBER 2020
Week van 31 augustus tem 6 september
Keurprimeur: 3 + 1 GRATIS uw voordeel € 1,75
Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS uw voordeel € 3,20
Zuiderse vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
Gekookte beenham v/h huis: 2 sneden + 1 GRATIS

Week van 7 september tem 13 september
Gyros: 500 g + 250 g GRATIS uw voordeel € 3,60
Bereid stoofvlees: 1 kg kopen + 250 g GRATIS uw voordeel € 3,60
Kip curry: 100 g + 50 g GRATIS
Fricandon:100 g +50 g GRATIS

Week van 14 september tem 20 september
Biefstuk naar keuze: 4 stuks kopen = 1 kg frietjes GRATIS uw voordeel € 2,50
Spaghettisaus: 500 g + 250 g GRATIS uw voordeel € 3,00
Tonijnsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Gentse kop: 2 sneden + 1 snede GRATIS

Week van 21 september tem 27 september
Rundshamburgers (beefburger): 2 + 1 GRATIS uw voordeel € 2,65
Vol au vent: 500 g kopen + 250 g GRATIS uw voordeel € 3,60
Gebakken beenhamsalade: 100 g + 50 g GRATIS
Mosterdgebraad: 100 g + 50 g GRATIS

