
SEPTEMBER
TERUG naar school met uw Keurslager

Het is weer zover. 1 september haalt weer heel wat 
kinderen en tieners uit hun eindeloze vakantieslaap. 
Terug naar de realiteit! Terug naar de schoolbanken!

 Uw Keurslager kan u ook tijdens deze periode helpen met 
fijne zelfbereide vleeswaren, die u kan meegeven in 

de goed gevulde brooddoos vol lekkers.
Na een lange schooldag een heerlijke warme maaltijd op 

tafel zetten voor het gezin is alvast een goed idee ! 
Wat dacht u van Goudaschijf met wortelpuree …? 

Uw Keurslager wenst alle schoolgaande 
kinderen en tieners een goede en veilige start!

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.

www.keurslagerij-abel.be               f   facebook.com/Keurslagerijabel
......................................................................................
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www.bestel-abel.be

ABEL Ledeberg
Ledebergstraat 6

9050 Ledeberg
T. 09 231 22 76

ABEL Mariakerke 
(pop-up winkel)

Brugsesteenweg 528
9030 Mariakerke

T. 09 226 53 63

Bestel online 
en vermijd wachtrijen!

Opgelet!
Winkel te Mariakerke op de 

Brugsesteenweg nr. 420 GESLOTEN!! 
Welkom in onze pop-up winkel op nr. 528!

We hebben een beperkt aanbod in onze 
pop-up winkel, maar wenst u te blijven 

genieten van ons groot assortiment?
Bestel via onze webshop en haal af 

in onze pop-up winkel!

Save the date !

Opening nieuwe winkel 

te Mariakerke 

op 21 oktober !

Beide winkels zijn gesloten op woensdag en zondag.



DAGSCHOTELLIJST SEPTEMBER 2022

09.2022

WEEKPROMO’S SEPTEMBER 2022
 Week van 29 augustus t.e.m. 4 september

  Schnitzels: 3 + 1 GRATIS
  Vogelnestjes in tomatensaus: 3 + 1/2 GRATIS
  Gebakken beenhamsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Mosterdgebraad: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 5 t.e.m. 11 september

  Keurprimeur - onze exclusieve Keurslagers kippenburger: 3 + 1 GRATIS
  Spaghettisaus: 500 g + 250 g GRATIS
  Kip curry: 100 g + 50 g GRATIS
  Gekookte beenham: 2 sneden + 1 GRATIS

 Week van 12 t.e.m. 18 september

  Gevogelte gyros: nu € 12 / kg
  Goulash: 500 g + 250 g GRATIS
  Zuiderse vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Kaasfricandon: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 19 t.e.m. 25 september

  Gouda schijven: 3 + 1 GRATIS
  Balletjes in tomatensaus: 500 g + 250 g GRATIS
  Tonijnsalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Italiaans kippenwit: 100 g + 50 g GRATIS

 Week van 26 september t.e.m. 2 oktober

  Hamburgers: 3 + 1 GRATIS
  Keurpasta: 500 g voor € 6
  Vleessalade: 100 g + 50 g GRATIS
  Gebakken rosbief: 100 g + 50 g GRATIS

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr

01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
19/09
20/09
21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
30/09
  

Cordon bleu met bloemkool en aardappelen
Visschotel of vogelnestjes in tomatensaus met erwten, wortelen en puree
Vol-au-vent met puree
Gesloten
Chipolata met wortelen en puree
Tong in madeira met verse 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
Gesloten
Braadworst met wortelen en puree
Gehaktschotel met broccoli
Gesloten
Fricandon met kriekensaus, fruitgarnituur en aardappelen
Visschotel of goulash met rijst of puree
Varkensgebraad archiduc erwtjes en wortelen
Gesloten
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
Rundsburger met boterboontjes en gebakken aardappelen 
Gesloten
Goudaschijven met bloemkool in kaassaus en aardappelen
Gevogelte gyros met rijst
Gesloten
Balletjes in oosterse saus met wokgroenten en pasta
Visschotel of bereid kalkoengebraad

Kom langs tijdens het 
Weekend van de klant !


