Voor de zoetebek
Zin in een extra dessertje of wil je jouw bezoek misschien
verrassen met een lekker stukje taart? Denk dan eens aan
ons aanbod taarten.

Menu Juli 2021

Rijsttaart / Bresilienne / Kriekenvlaai / Appeltaart / Kaastaart

Het is weer Mosselseizoen

Een stukje taart kost je 2,9 euro.
Een halve taart komt op 8 euro.

Je leest het goed! Deze topper is weer terug van weggeweest. Met een versgemaakt mosselsausje en een lekker stukje ciabatta is dit het ideale feestgerecht voor de
zomer.

Paling in’t groen
Klaargemaakt op de enige echte tradionionele
manier!

We leveren de mosselen gekuist en met de nodige
groenten in een mosselpot (zie afbeelding). Jij dient ze
enkel 5 à 7 minuutjes op het vuur te zetten, twee maal
opschudden tot de mosseltjes zich openen.

Geserveerd met een lekker stukje brood is dit
gerecht er eentje om duimen en vingers van af
te likken.

Let wel, best 3 dagen op voorhand bestellen.
We leveren enkel maar super verse mosselen!
		
				Smakelijk!

€ 19,00

Let wel: we maken dit gerechtje speciaal voor
jou klaar. Best 3 dagen op voorhand bestellen.

Mosselen:
° natuur + sausje en 1/2 ciabatta
° witte wijn / Witbier /lookroom
+ sausje en 1/2 ciabatta

Onze klantenbelofte
Bij Petrus Kok aan Huis willen we de lekkerste maaltijdservice uit de buurt zijn. We werken daarom steeds met dagverse producten en steken dat extra sprankeltje liefde in onze
bereidingen. We hopen dan ook dat jullie, onze klanten, dit ervaren
en genieten van onze kookkunsten.
Ben jij zo een genieter? Vertel het dan door aan je vrienden en
familieleden.
Met smakelijke groeten
		
Team Petrus Kok aan Huis

Contacteer ons:
Bekijk onze website voor onze verkoopsvoorwaarden en voorwaarden
omtrent lopende promoties.
“Petrus kok aan huis” maakt deel uit van ALRO FOOD SERVICES BVBA.
VERGUNNINGSNUMMER EERWARENINSPECTIE: AER/ANT/019360

TEL:
MAIL:
SITE:
ADRES:
REK.NR:

03 376 71 07
info@petruskokaanhuis.be
www.petruskokaanhuis.be
duwijckstraat 17, 2500 lier
BE07 3631 6852 0766

3 juli - 9 juli
Salade met brie, parmaham en honing

Bestellen
Je kan ons van maandag tot vrijdag
telefonisch bereiken vanaf 9u tot 16u30.

10 juli - 16 juli
Salade met rode biet, citroen en feta

Zaterdag kan je ons van 9u tot 14u
bereiken.

17 juli - 23 juli
Salade met kip, curry en ananas

03 376 71 07

24 juli - 30 juli
Griekse salade met feta,
geroosterde paprika en ham

Ben je al helemaal mee met de digitale
wereld dan kan je ons steeds een mailtje
sturen of een berichtje via onze site.
info@petruskokaanhuis.be
TEL: 03 376 71 07 INFO@PETRUSKOKAANHUIS.BE
ALRO FOOD SERVICES

DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER

31 juli - 6 aug
Salade met tonijn en perzik

S

ALADES
VAN DE MAAND

€19,00
€20,00

Menu Juli ‘21
Do

1 juli

Broccolisoep met kruidenkaas – Orloffgebraad met portosaus, gegratineerde tomaat, erwtjes en
champignons, en romige krieltjes met spek

Vr

2 juli

Tomatenroomsoep met balletjes – Sliptongetjes met fris slaatje, verse tartaarsaus en puree

Za

3 juli

Groene groentesoep – Speenvarken met blackwellsaus, wittekool in béchamel en gekookte aardappel

Ma

5 juli

Tomaat-paprikasoep met vermicelli – Gebakken kipfilet met saliesausje, Césarslaatje en gratin

Di

6 juli

Courgettesoep – Tongrolletjes in witte wijnsaus met groene boontjes en peterseliepuree

Wo

7 juli

Wortel-pompoensoep – Gehaktbrood met ajuinsaus, wortel/courgetteblokjes en krieltjes

Do

8 juli

Witloof-dillesoep – Kippengyros met dipsausje, Zuiderse groentjes en Mediteraanse rijst

Vr

9 juli

Bloemkoolsoep – Gebakken scampi met Pernodsausje, gestoofde venkel en natuurpuree

Za

10 juli

Andalusische groentesoep – Varkenshaasje met champignonroomsaus en spinaziestoemp met
gebakken ui

Ma

12 juli

Aardappel-preisoep – Paprikaburger “Stroganoff” met broccoliroosjes en wortelgratin

Di

13 juli

Wortelsoep – Vis van de dag met Dijonaisesaus, erwtjes en champignons en preipuree

Wo

14 juli

Kippenroomsoep met balletjes – Zwarte beuling met appelmoes en gekookte aardappeltjes

Do

15 juli

Tomaat-courgettesoep – Vol au vent met fris slaatje, koekje en peterselieaardappeltjes

Vr

16 juli

Zomerse Erwtensoep met chorizo – Gebakken Zalmfilet Terriyaki met wokgroentjes en gebakken rijst

Za

17 juli

Toscaanse groentensoep – Kalfsgebaad met jagersaus, witloof gestoofd in bruin bier en puree

Ma

19 juli

Champignonroomsoep – Gebakken Hamburger met vleesjus, schorseneren in béchamelsaus en gratin

Di

20 juli

Tomatenroomsoep met balletjes – Vis van de dag met kreeftensaus, preiroom en andijviepuree met bacon

Wo

21 juli

Nationale Feestdag –Witloofroomsoep- Belgisch Stoofvlees met Westmalle Dubbel, fris slaatje en
peterselieaardappeltjes *

Do

22 juli

Kervelsoep – Gebakken kipfilet met jus, groene boontjes in tomatensaus en gratin

Vr

23 juli

Aardappel-preisoep – Kabeljauwhaasje met beurre blanc van Hoegaerden, gepofte tomaat en
spinaziepuree

Za

24 juli

Tomaat-pompoensoep - Varkensgebraad met peperroomsaus, wortel en erwtjes en gekookte aardappel

Ma

26 juli

Brunoise groentesoep – Gebakken braadworst met vleesjus, Zuiderse warme Linzensla met blokjes feta
en peterseliekrieltjes

Di

27 juli

Italiaanse tomatensoep – Vispannetje op Oostendse wijze met broccoliroosjes en mosterdpuree

Wo

28 juli

Ajuinsoep met geraspte kaas – Gebakken kippenboutjes met BBQ saus, warme pastasalade en
wortel/koolslaatje

Do

29 juli

Preisoep met spekblokjes – Gehaktballetjes in tomatensaus met selder en gekookte aardappel

Vr

30 juli

Paprika-wortelcrémesoep – Pladijsfilet met kappertjesboter, gestoofde prei met citroen en puree

Za

31 juli

Bouillabaisesoep – Chipolatta met fijne ajuinsaus, witte bonen in tomatensaus en gekookte aardappel
*De maaltijd van 21 juli wordt op 20 juli koud geleverd.

Specials vd maand

Soep van de dag
2,50 euro / halve liter
3,50 euro / liter

Worstenbroodje - curryrol
2,50 euro / stuk

Carpaccio met 1/2 ciabatta
`10 euro / stuk of 1 bon

Quiche
10 euro / quiche of 1 bon
vlees / vis / vegetarisch

Lasagne met 1/2 ciabatta
10 euro / 450gr
bolognaise / vegetarisch

Maaltijdsalades
`10 euro / stuk of 1 bon
incl. Soep & dessert

Taart
2,90 euro / stuk
Rijsttaart / bresilienne / kriekenvlaai
appeltaart / kaastaart

Mosselen met saus & 1/2 ciabatta
Natuur 19 euro
Witte Wijn / Witbier 20 euro
Lookroom 20 euro

Paling in’t groen + 1/2 ciabatta
26 euro per persoon

Warme Maaltijden aan huis
soep - hoofdgerecht - dessert

Normale portie (senioren)

Grote portie (volwassenen)

1 maaltijd = 10 euro

1 maaltijd = 15 euro

200 euro = 20 maaltijden + 1 gratis
400 euro = 40 maaltijden + 4 gratis
1000 euro = 100 maaltijden + 12 gratis

300 euro = 20 maaltijden + 1 gratis
600 euro = 40 maaltijden + 4 gratis
1500 euro = 100 maaltijden + 12 gratis

Betalen kan cash bij levering of via overschrijving op rekening BE07 3631 6852 0766

