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Charcuterie
Menu November 2021

Hmmm ... ‘t is herfst!!

We horen het steeds vaker van onze klanten. Het halen van
charcuterie is soms een opgave. Het blijft niet super lang vers en
je moet vaak veel weggooien. Daar willen wij als maaltijdservice
uiteraard iets aan doen.

2 euro

3 sneden

Klaar voor alweer een overheerlijke maand? Dan zit je weer helemaal goed bij Petrus Kok aan huis. Met tal van lekkere gerechten
en overheerlijke specials zijn we er zeker van dat we jullie ook deze
maand weer in de watten leggen.

Daarom verkopen we nu:
		Jonge kaas
		Salami
		Hespenworst
		Beenhesp

Extra zoetigheid!

Telkens per 3 sneedjes hermetisch verpakt zodat het lang
vers blijft in je koelkast. Een pakje charcuterie van 3 sneedjes kost je 2 euro. We leveren deze dagelijks mee met onze
maaltijden.

Zin in een extra dessertje? Dan hebben we voor jou
echte toppers uitgezocht. Recht van bij de bakker leveren we je
overheerlijke
Berlijnse bollen / Rijsttaartjes / Bavarois (speculoos of fruit).
2,90 euro / stuk

S

6 nov - 12 nov
Salade met gerookte zalm

Spaghetti,
macaroni,
lasagne,
carpaccio, ... hebben we steeds
beschikbaar en vormen een prima
alternatief als er echt een gerecht is
dat je minder bevalt.

13 nov - 19 nov
Salade met kip en gebakken ananas

Tijdens deze koude dagen is een
extra liter soep ook een aanrader.

20 nov 26 nov
Salade Niçoise met tonijn

Je kan al onze soepen invriezen.
Ideaal om met een boterhammetje te
eten.

Ideaal voor die verjaardag in de verf te zetten of dat
bezoek toch te verrassen.
Je kan al deze lekkernijen dagelijks verkrijgen.
Wel 24u op voorhand bestellen zodat de bakker
ze tijdig kan maken.

Staat er nu echt een gerechtje op het
menu dat iets minder in de smaak
valt? Neem dan een kijkje naar onze
specials op pagina 2.

ALADES
VAN DE MAAND

27 nov - 3 dec
Griekse salade met feta en ham

2,90 euro
/ stuk

Contacteer ons:

Je kan ons van maandag tot vrijdag
telefonisch bereiken vanaf 9u tot 16u30.
Zaterdag kan je ons van 9u tot 14u bereiken.
03 376 71 07

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

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

Ben je al helemaal mee met de digitale wereld
dan kan je ons steeds een mailtje sturen
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

info@petruskokaanhuis.be
Kleine wijzigingen kan je aan de chauffeur doorgeven.

TEL: 03 376 71 07
INFO@PETRUSKOKAANHUIS.BE
ALRO FOOD SERVICES
DUWIJCKSTRAAT 17
2500 LIER

Menu November ‘21

Specials vd maand

Steeds een soep, hoofdgerecht & dessert

Ma

1 nov

Allerheiligen – Tomatensoep -Varkenshaasje met champignonroomsaus, wortel en erwtjes en puree*

Di

2 nov

Knolselder-wortelsoep – Tongrolletjes “Véronique” met groene boontjes en peterseliepuree

Wo

3 nov

Courgettesoep met kruidenkaas – Ardeens gehaktbrood met graanmosterdsaus, savooikool met spek
en wortelpuree

Do

4 nov

Pompoencrèmesoep met balletjes – Fazantenballetjes “ Grand Veneur” met gebakken spruitjes, peertje,
veenbessen en gratinaardappeltjes

Vr

5 nov

Bloemkool-broccolisoep – Zalmfilet met dillesausje, erwtjes, champignons en knolselderpuree

Za

6 nov

Tomaat-paprikasoep – Stoofpotje van kip met Oude Geuze, seizoensgroenten en gekookte aardappel

Ma

8 nov

Parmentiersoep – Gebakken kipfilet met dragonsaus, snijboontjes en wortel/aardappelgratin

Di

9 nov

Wortel-pastinaaksoep – Vis van de dag met Provençaalsesaus, ratatouillegroenten en peterseliepuree

Wo

10 nov

Kippenbouillonsoep met balletjes – Gebakken braadworst met jus nature, rode kool met appeltjes en
gekookte aardappeltjes

Do

11 nov

Wapenstilstand – Kervelroomsoep - Hongaarse goulash met gestoofde wortel en rijst met erwtjes*

Vr

12 nov

Champignonroomsoep – Pasta rode pesto met gebakken scampi, zuiderse groenten en parmezan

Za

13 nov

Ajuinsoep met geraspte kaas – Parelhoenfilet met Jagersaus, gestoofd witloof en waterkersstoemp

Ma

15 nov

Tomaat-courgettesoep – Chipolatta met vleesjus, bloemkool in béchamel en gekookte aardappel

Di

16 nov

Minestronesoep met Vermicelli – Sliptongetjes smet peterseliesausje, geroosterde kerstomaatjes en
broccolipuree

Wo

17 nov

Pompoen-wortelcrèmesoep – Hertenragout met peertje, veenbessen, wintergroenten en knolseldergratin

Do

18 nov

Witloofsoep met dille – Kippenblokjes in zoetzure saus met oosterse groentjes en nasi goreng

Vr

19 nov

Preisoep met hamblokjes – Kabeljauwhaasje met mosterdsausje, gestoofde prei met citroen en
spinaziepuree

Za

20 nov

Waterkerssoep – Gehaktballen met selder in tomatensaus en gekookte aardappeltjes

Ma

22 nov

Broccolisoep met kruidenkaas – Varkensgebraad met peperroomsaus, wortel, erwtjes en spekrolletje
met groene boontjes en puree

Di

23 nov

Tomaat-pompoensoep – Gebakken scampi met pernodsausje, gestoofde venkel en pommes
duchessepuree

Wo

24 nov

Linzensoep met brunoisegroenten – Gebakken witte pens met jus nature, appelmoes en gekookte
aardappel

Do

25 nov

Tomatenroomsoep met balletjes – Stoverij van everzwijn met rode wijn, gebakken spruitjes en pompoenpuree

Vr

26 nov

Bloemkoolsoep – Vispannetje op Oostendse wijze met broccoli, champignons en puree

Za

27 nov

Groene groentesoep – Witloof in de oven met ham, kaassaus en gekookte peterselieaardappeltjes

Ma

29 nov

Wortelcrèmesoep – Gebakken hamburger met ajuinsaus, knolselder/pompoenblokjes en peterseliegratin

Di

30 nov

Groentebouillonsoep – Vis van de dag met duglérésaus, groene boontjes en andijviepuree met bacon

		

* Deze maaltijden worden op 30/10 (allerheiligen) en 10/11 geleverd (wapenstilstand)

We trachten ons maandmenu zo gevarieerd mogelijk te maken. Is er toch eens iets dat je minder graag
eet? Neem dan een kijkje naar onze specials die we je dagelijks kunnen leveren!
Zo kunnen we je steeds van een lekkerel maaltijd voorzien

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

Spaghetti bolognaise
10 euro / stuk
incl. Soep & dessert

Macaroni met ham & kaas
10 euro / stuk
incl. Soep & dessert

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

