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Week 1 Van maandag 1 april t/m zaterdag 6 april 2019*

››› Maandag 1 april 2019
Loze vinken 3+1 gratis

››› dinsdag 2 april 2019
Gehakt naar keuze 500g+500g gratis

››› woensdag 3 april 2019
Kalfsballetjes selder/tomaat + 500g puree gratis

››› donderdag 4 april 2019
Kipburgers 2+2 gratis

››› vrijdag 5 april 2019
Vol au vent 750g+250g gratis

››› zaterdag 6 april 2019
Parmaham 15 maanden, 150g+50g gratis

* deze promoties zijn enkel geldig bij Keurslager Michielsen en 
niet cummuleerbaar met andere kortingen.

Delen betekent 
niet halveren, 
maar verdubbelen



TAPASTAPAS
Apero smulplank

KSL1803ZOMER_Affiches_NL.indd   3 3/04/18   13:50



Week 2 Van maandag 8 april t/m zaterdag 13 april 2019*

››› Maandag 8 april 2019
Cordon bleu 3+1 gratis

››› dinsdag 9 april 2019
500g chipolata + 500g braadworst 
= 500g gehakt gratis

››› woensdag 10 april 2019
4 beulingen + appelmoes gratis

››› donderdag 11 april 2019
Kalfsburgers 2+2 gratis

››› vrijdag 12 april 2019
Verse osso bucco + milanese saus gratis

››› zaterdag 13 april 2019
1 kg vol au vent + 1 kg frietjes gratis

* deze promoties zijn enkel geldig bij Keurslager Michielsen en 
niet cummuleerbaar met andere kortingen.

Ik beleg mijn geld 
niet, dat doe ik wel 
met brood



STOOFVLEES
een klassiek Vlaams meesterwerk
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Week 3 Van maandag 15 april t/m zaterdag 20 april 2019*

››› Maandag 15 april 2019
Kalfsblanquette met groenten 750g + 250g gratis

››› dinsdag 16 april 2019
1 kg worst of chipolata + 750g rode kool gratis

››› woensdag 17 april 2019
Stoofvlees (vers of bereid) + frietjes gratis

››› donderdag 18 april 2019
Rundsburgers 2+2 gratis

››› vrijdag 19 april 2019
Lamskoteletjes of lamsracks + gratis gratin 
aardappeltjes

››› zaterdag 20 april 2019
Serrano ham, 150g+50g gratis

* deze promoties zijn enkel geldig bij Keurslager Michielsen en 
niet cummuleerbaar met andere kortingen.

Mijn portemonnee 
is net een ui, als ik 
hem open moet ik 
huilen



Altijd lekker
RUNDVLEES
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Week 4 Van maandag 22 april t/m zaterdag 27 april 2019*

››› Maandag 22 april 2019
Op paasmaandag zijn wij gesloten

››› dinsdag 23 april 2019
Boerenworst 500g + 250g gratis

››› woensdag 24 april 2019
Gebraden kip + appelmoes en frietjes gratis

››› donderdag 25 april 2019
Soep naar keuze 2 liter + 1 liter gratis

››› vrijdag 26 april 2019
Kalfsreepjes Toscaanse wijze 750g + 250g gratis

››› zaterdag 27 april 2019
Kalfsschnitzel Toscaanse wijze 3 + 1 gratis

* deze promoties zijn enkel geldig bij Keurslager Michielsen en 
niet cummuleerbaar met andere kortingen.

Geld maakt niet 
gelukkig. Je kunt 
er beter iets mee 
kopen waar je 
gelukkig mee bent



VARKENSVL
EES

VARKENSVL
EESVerrassend veelzijdig
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››› vanaf 1 april
kookpotten spaaractie

Het Belgische merk Haute Cuisine ontwikkelt potten 
en pannen voor iedereen die graag kookt. Of het nu 
voor dagelijkse kost, creatieve gerechten of koken 
op professioneel niveau is: onze collectie is er voor 
iedere kok. Gegarandeerd Top kwali-
teit, want het is immers de keuze 
van de chef!

Vraag meer 
informatie in 
de winkel.

Hoe kan je iets met 
liefde koken, wat 
zonder liefde is 
geproduceerd?

De keuze 
 van de chef!



Keurslager Michielsen
Anselmostraat 43 # 2018 Antwerpen

T. 03 238 51 13 # bestel@keurslager-michielsen.be
www.keurslager-michielsen.be

Alle dagen doorlopend open van 8u tot 18u. 
afhalen van bestellingen tot 19u

Zon- en feestdagen gesloten
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