SEA-TEMBER
Menu September 2021

Tijd voor Paling in’t groen

Naast onze Paling in’t Groen hebben we nog meer vis en
schaaldieren op het menu staan.
Al velen onder jullie hebben genoten van onze Zeeuwse
mosselen. Het ideale gerecht om die verjaardag te vieren, je
gasten te verrassen of gewoon jezelf te trakteren op een
heerlijke maaltijd.

Het is weer tijd om deze overheerlijke klassieker uit de
schelde streek op ons bord te toveren.
Palingliefhebbers vinden het lekker om hun vis in het
groen te laten zwemmen. Er bestaan tal van recepten
voor paling in’t groen maar wij houden het graag op
de traditionele manier waarop we het al jaar en dag
gewoon zijn.

Mosselen zijn nog de ganse maand september te verkrijgen!
We leveren zoals steeds gekuist, met groentjes, mosselsaus en
ciabatta.

Deze klassieker smaakt het lekkerste met een vers
stukje brood er bij.

Dieet & Smaak

Extra Soep

Moet je suikerarm eten of een welbepaald dieet volgen?
Laat het ons dan zeker weten! Onze koks hebben ervaring
met meerdere vormen van medische diëten zoals glutenvrij,
diabetis, leversparende voeding, vetarme maaltijden, ...

Zin een extra tas lekkere soep om ‘s avonds
met een boterhammetje te eten? Dat is perfect
mogelijk! Je kan een halve liter of volledige liter soep extra
bestellen bij je maaltijd.

Verder kan je ook aangeven dat een bepaalde smaak of
product niet meer in je eetschema past.

Nog wat soep over? Ze is vers gemaakt dus je kan ze
ook perfect invriezen en later nuttigen.

Lust je geen vis, of maakt de room de soep te zwaar? Heb je
moeilijkheden met het vlees te snijden, ... .
Geef ons een seintje, we houden met veel liefde rekening
met jouw wensen.

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

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

€ 26,00
Bestellen

Heb jij suggesties?

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

Bij Petrus kok aan huis doen we er steeds alles aan om je
elke maand een gevarieerd aanbod voor te schotelen. Heb
jij echter zo een gerechtje dat je mist, iets waarvan je denkt
dat anderen het ook graag zullen eten? Zet het dan op mail
met als onderwerp suggestie:

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

info@petruskokaanhuis.be
Let wel: een suggestie doen is niet hetzelfde als een
bestelling plaatsen. We garanderen niet dat we al jullie
suggesties kunnen verwerken in ons aanbod.

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

03 376 71 07
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
Kleine wijzigingen kan je ook steeds aan de
chauffeur doorgeven.

TEL: 03 376 71 07 INFO@PETRUSKOKAANHUIS.BE
ALRO FOOD SERVICES

DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER

1/2 L soep: 2,5 euro		

S

1L soep: 3,5 euro

ALADES
VAN DE MAAND

4 sept - 10 sept
Griekse salade met feta, geroosterde
paprika couscous en ham
11 sept-17 sept
Salade met gebakken kippenreepjes
in groene curry
18 sept - 24 sept
Salade Niçoise met tonijn,
groene boontjes en ansjovis
25 sept - 01 okt
Salade met brie, honing, appel
en nootjes

Menu September ‘21

Specials vd maand

Wo

1 sept

Courgettesoep met kruidenkaas – Gebakken kipfilet met dragonsausje, wortel en erwtjes en gekookte
aardappel

Do

2 sept

Wortel-paprikaroomsoep – Gehaktbrood met Provençaalse saus, fris slaatje en Zuiderse krieltjes

Vr

3 sept

Bloemkool-broccolisoep – Vis van de dag met Dijonaisesaus, groene boontjes en spinaziepuree

Za

4 sept

Groene groentesoep met balletjes
wortel/knolselderblokjes en gratin

Ma

6 sept

Italiaanse tomatensoep met Vermicelli – Gebakken hamburger “Stroganoff”, Zuiderse groenten en
Mediteraanse puree

Di

7 sept

Witloofroomsoep – Gebakken scampi met curry-kokossausje, wokgroenten en nasi goreng

Wo

8 sept

Ajuinsoep met geraspte kaas – Vol au vent met koekje, fris slaatje en puree

Do

9 sept

Champignonroomsoep - Varkenshaasje met peperroomsaus, snijboontjes en gratin

Vr

10 sept Tomaat-wortelsoep – Gebakken Zalmfilet met béarnaisesaus, broccoliroosjes en erwtjespuree met bacon

Za

11 sept Preisoep met ham – Pasta met groene pesto, kippenblokjes, champignons en Parmezan (wegwerpbakje)

Ma

13 sept Peterseliesoep – Gebakken braadworst met vleesjus, gestoofde wortel en bloemkoolstoemp met pickles

Di

14 sept

Kippenbouillonsoep met balletjes – Sliptongetjes met kappertjes/botersaus, fris slaatje, verse tartaar en
natuurpuree

Wo

15 sept

Pompoencrèmesoep – Varkensgebraad met tripelsausje, witte kool in béchamelsaus en wortelstoemp
met gebakken ui

Do

16 sept Broccolisoep met kruidenkaas – Witloof in de oven met ham, kaassaus en gekookte aardappel

Vr

17 sept

Zomerse erwtensoep met spekblokjes – Gegratineerd Heekhaasje met Kreeftensaus, gepofte
kerstomaatjes en geprakte peterselieaardappeltjes

Za

18 sept

Tomatenroomsoep – Kalkoenfilet met champignonroomsaus, groene boontjes en romige krieltjes met
spek

Ma

20 sept Brunoise groentesoep – Mergeuzworstje met BBQ sausje, Zuiderse groentenmix en gratin “Espagnol”

Di

21 sept Pompoen-paprikasoep – Vis van de dag met beurre blanc van witbier, gestoofde prei en knolselderpuree

Wo

22 sept

Do

23 sept Parmentiersoep met zure room – Gehaktballen met selder in tomatensaus en gekookte aardappelen

Vr

24 sept Kervelroomsoep met balletjes – Gebakken scampi met Pernodsausje, gestoofde venkel en spinaziepuree

Za

25 sept Bouillabaisesoep – Parelhoenfilet met jagersaus, gestoofd witloof en wortelgratin

Ma

27 sept Toscaanse Tomatensoep – Gebakken kipfilet met graanmosterdsaus, erwtjes, champignons en puree

Di

28 sept Groentenbouillon met fijne groentjes – Vispannetje op Oostendse wijze met broccolipuree

Wo

29 sept Tomaat-courgettesoep – chipolatta met bloemkool in béchamelsaus en gekookte aardappel

Do

30 sept

–

Traag

gegaard

speenvarken

met

blackwellsaus,

Minestronesoep met balletjes en vermicelli – Belgisch Stoofvlees met bruin bier, witloofslaatje en
peterselieaardappeltjes

Groene groentesoep – Gebakken speklapje, jus nature, witte bonen in tomatensaus en
peterselieaardappeltjes

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

Quiche
10 euro / quiche
vlees / vis / vegetarisch

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

Maaltijdsalades
`10 euro / stuk
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

