
Abel
Ledeberg · Sint-Amandsberg · Mar iakerke

Nu de dagen korter zijn moet je genieten van de lange avonden.
Niets is gezelliger dan vrienden uit te nodigen.

Denk daarom aan onze suggesties:

Gezell ig tafelen

Oosterse wok (ook geschikt voor mini wok)   €  16,00/pers.
» Oosterse rundreepjes, Indische kippenreepjes, 

varkensmedaillon, varkensreepjes, wokgroenten, 
aangepaste woksausjes, rijst en pasta

Gastronomische wok (ook geschikt voor mini wok) €  18,50/pers.
» Scampi bouquetière, varkenshaasje Pink Pepper, rundreepjes,

eendenborst à l’orange , wokgroenten, aangepaste woksausjes, 
rijst en pasta

Fondue schotel €  9,80/pers.
» Rundblokjes, fantasieballetjes, varkensblokjes, kip met spek

Kinderfondue €  4,80/pers.
» balletjes, spekrolletjes, kip

Extra fondueballetjes € 12,00/kg

Gourmet (ook geschikt voor bakplaat) €  9,80/pers.
» biefstukje, minisaté, kipfi let, chipolata, lamskoteletje,

hamburger, varkenshaasje, Ardeens worstje, kaasschijfj e

Kindergourmet €  4,80/pers.
» hamburgertje, kipfi let, kaaschijfj e, chipolata

Steengrill (ook geschikt voor bakplaat) € 11,70/pers.
» rundtournedos, lamskoteletje, varkensmedaillon, kippensaté,

kalfslapje, keurprimeur, eendeborst

Teppan Yaki (vanaf 4 personen) € 14,50/pers.
» Japans tafelgebeuren, kokkerellen met oosters getinte kleine

vlees- en visstukjes die worden gebraden op de teppanplaat.
Bakken met de teppan yaki is bovendien gezond. Boter of olie
heeft u niet nodig. Verras uw gasten met deze niet-pikante
lekkernijen: rundbeef lemon, kipfi let kushiyaki, naganoburger,
varkenshaasje yamato, eend massala, kikkerbil groen, zalm
Japanse fl ower, scampi shikoku, ananas peper, spekworst,
2 oosterse warme sausen

Bent u ook het wachten moe?
Bent u ook het circulatieplan en de dure parkeermeters moe?

Bent u ook de wegomlegging moe?

Wij leveren nu ook aan huis in een straal van 1 kg rond de fi lialen!
U kan vanuit uw zetel een bestelling plaatsen op onze webshop 

en krijgt de keuze voor levering aan huis of afhaling in onze fi lialen.

Wij leveren dit aan huis voor slecht € 5 bij aankopen vanaf € 15
en dit voorlopig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u.

www.bestel-abel.be

Dan hebben wij 
voor u de oplossing !!

Enkele voordelen bij het  bestell en via onze Webshop?
In alle rust uw bestelling opmaken  I  zonder rekening te houden met een verkoop(st)er 
die staat te wachten op uw keuze   I   Bekijk ons ruim assortiment op onze webshop   I   

Geen boodschappenlijstje meer schrijven, enkel bestellen via de webshop 
en alles staat nadien klaar voor de persoon die dit komt afhalen   I   Geen tijdverlies

volg ons op  

ABEL I
Ledebergstraat 6
9050 Ledeberg

tel: 09/231.22.76

ABEL II
Antwerpsesteenweg 326

9040 St Amandsberg
tel: 09/228.22.76

ABEL III
Brugsesteenweg 420

9030 Mariakerke
tel: 09/226.53.63

Deze schotels zijn ook terug te vinden 
op de webshop met foto en kunnen 
direct besteld worden op de shop.



NOVEMBER 2017 
VLEES  vanaf € 6.50 of  VIS  € 6.95

WO 1/11
DO 2/11
VR 3/11
ZAT 4/11
ZO 5/11
MA 6/11
DI 7/11
WO/DO
VR 10/11
ZAT 11/11 

ZO 12/11
MA 13/11
DI 14/11
WO/DO
VR 17/11
ZAT 18/11
ZO 19/11
MA 20/11
DI 21/11
WO/DO
VR 24/11
ZAT 25/11
ZO 26/11
MA 27/11
DI 28/11
WO/DO

alle winkels gesloten wegens Allerheiligen
cordon bleu met bloemkool in kaassaus en natuuraardappelen
visschotel of Gentse waterzooi met kip
gehaktschotel met prei
keuzemenu
lamsstoofpotje met raapjes, wortelen en krielpatatjes
vogel zonder kop met  witloof en aardappelen
gesmoorde spiering met appelmoes en natuuraardappelen
visschotel of hamburger met savooipuree
open tot 12.30u, tagliatelle met warme beenham in witte wijnsaus 
en champignons
keuzemenu
kippenstoofpotje met wortelen
boomstammetjes met broccoli in kaassaus en puree
varkensgebraad archiduc met champignons en gebakken aardappelen
visschotel of balletjes in Oosterse saus met rijst en wokgroenten
kalkoenfilet in druivensaus, fruitgarnituur en aardappelen
keuzemenu
braadworst met rode kool en natuuraardappelen
varkenswangetjes in kriekensaus (Lindemans) erwtjes, wortelen, puree
schnitzel met witte kool en gratin aardappelen
visschotel of vol au vent met puree
hesperolletjes met witloof in kaassaus en puree
keuzemenu
kalkoenstoofpotje met knolselder, groene kool en aardappelblokjes
gehaktbroodje in kriekensaus, fruitgarnituur en aardappelen
kip zoet zuur met wokgroenten en rijst
Naast onze vaste lijst komt er ook een grotere variatie van dagschotels

Dagschotels Promoties van de maand
WEEK 1: VAN MA 30 OKTOBER TOT EN MET ZO 5 NOVEMBER 2017
Boomstammetjes
3 + 1 gratis

Vleessalade
150 gr + 50 gr gratis

varkensgyros
-€ 3/kg

Fricandon
150 gr + 50 gr gratis

WEEK 2: VAN MA 6 TOT EN MET ZO 12 NOVEMBER 2017
Vogels zonder kop
3 + 1 gratis

Schnitzels
3 + 1 gratis

Gevogeltestoofpotje met witloof
500 gr + 250 gr gratis

Verse hutsepot
500 gr + 250 gr gratis

Herfstsalade
150 gr + 50 gr gratis

Mosterdspek
150 gr + 50 gr gratis

WEEK 3: VAN MA 13 TOT EN MET ZO 19 NOVEMBER 2017

Italiaanse tartaar
150 gr + 50 gr gratis

Varkensgebraad
150 gr + 50 gr gratis

WEEK 4: VAN MA 20 TOT EN MET ZO 26 NOVEMBER 2017
Goudaschijven
3 + 1 gratis

Goulash
500 gr + 250 gr gratis

Kippenwit (eigen bereiding)
150 gr + 50 gr gratis

Kip met honing-mosterdsausje
100 gr + 50 gr gratis

onze promoties zijn  in uw voordeel en om onze kwaliteit te leren kennen.

Iedere dinsdag: gehakt: 1 kg + ½ kg gratis


