Bestellen!!!

Je kan ons steeds contacteren via:
Telefoon: 			

We stellen steeds alles in zijn werk om jullie op
een zo goed mogelijk manier te woord te staan
en jullie op een optimale wijze van maaltijden te voorzien. Daarvoor is ook een goede
communicatie zeer belangrijk.
We weten dat onze chauffeurs het vaak heel
druk hebben. Grote bestellingen geef je
dan ook beter onmiddellijk door aan onze
administratieve dienst.

03 376 71 07

Menu Januari 2022

Alle weekdagen tussen 9u en 16u!
Bestellingen liefst voor 14u doorgeven.
Buiten deze uren kan je ons niet bellen.
Laat gerust een bericht op ons antwoordapparaat.
Mail

Gelukkig Nieuwjaar
Laat de champagnekurken maar knallen
want we willen het nieuwe jaar feestelijk inzetten. Voor we met onze goede
voornemens van start gaan willen we
jullie allen een gezond en gelukkig 2022
toewensen.

bestellen@petruskokaanhuis.be
We sturen steeds een mailtje terug om te laten
weten dat we je bestelling goed hebben ontvangen.

GSM / Mobiele telefoon / SMS

Belangrijke meldigen of vragen? Geef ook
een belletje naar het kantoor. Daar nemen
wen graag de tijd om je deftig verder te
helpen.

Niet meer gebruiken

NIEUW:

Je kan ons niet meer bereiken via GSM. Gelieve dus
niet meer te sms’en of te bellen als je dit nummer 		
nog hebt.

Dinsdag
Donderdag

Extra Dessert
Krijg je bezoek deze maand of wil je jezelf eens extra
Bestel dan zeker één van onze overheerlijke zoete versnaperingen.

verwennen?

Broodservice:

Berlijnse bol
Rijsttaartje 		
Bavarois
									
		€ 2,90 per stuk

Contacteer ons:

Nieuw in ons aanbod is onze broodservice. Elke
dinsdag en donderdag leveren we vers gebakken
brood aan huis. Neen, we bakken ons brood niet
zelf! Het komt van bij de warme bakker!
Wit brood
		Klein 400g		2,30 euro
		Groot 800gr		2,90 euro
Bruin brood
		Klein 400gr		2,30 euro
		Groot 800gr		2,90 euro
Rozijnenbrood
			400gr		3,90 euro

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

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

In het nieuwe jaar willen we met Petrus
Kok aan Huis jullie nog beter van dienst
zijn.
Onze insteek blijft dezelfde, namelijk;
“We willen de lekkerste maaltijdservice
in de buurt zijn!”
Daarnaast willen we ook een top service blijven aanbieden en innoveren
we steeds zodat onze dienstverlening
aansluit op julie noden en wensen.
Leg deze folder dus niet zomaar opzij
maar neem snel een kijkje naar al het
lekkers dat we jou te bieden hebben.

S

ALADES
VAN DE MAAND

2 jan - 8 jan
Salade Niçoise met tonijn, groene boontjes
en ansjovis
9 jan - 15 jan
Griekse salade met feta, geroosterde
paprika, couscous en ham
16 jan - 22 jan
salade met gebakken kippenreepjes
in groene curry
23 jan - 29 jan
Salade met brie, honing,
gebakken appel en nootjes
30 jan - 5 feb
Salade tomaat - mozerella

TEL: 03 376 71 07 BESTELLEN@PETRUSKOKAANHUIS.BE
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

ALRO FOOD SERVICES

DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER

Ontdek onze nieuwe
winterspecials

Menu Januari ‘21

Specials vd maand

Steeds een soep, hoofdgerecht & dessert

Ma

3 jan

Toscaanse groentensoep – Gebakken kipfilet met champignonroomsaus, groene boontjes en
gegratineerde aardappelen

Di

4 jan

Broccolisoep met kruidenkaas – Tongrolletjes met fijne groentjes in witte wijnsaus, gestoofde prei en
puree

Wo

5 jan

Tomatenroomsoep met balletjes – Varkensgebraad met tripelsausje, spruitjes, spek en gekookte
aardappelen

Do

6 jan

Champignonroomsoep – Belgisch rundsstoofvlees met bruin bier, gebakken witloof en geroosterde
aardappeltjes

Vr

7 jan

Kippenbouillonsoep – Gebakken Zalmfilet met graanmosterdsaus, broccoliroosjes en puree

Za

8 jan

Groene groentensoep – Parelhoenfilet met dragonsausje, snijboontjes en gratin dauphinoise

Ma

10 jan

Pompoencrèmesoep – Gebakken boerenbraadworst met erwtjes- en wortelpuree met gebakken ui

Di

11 jan

Bloemkoolsoep – Gebakken scampi met kokos-currysaus, wokgroenten en basmatirijst

Wo

12 jan

Paprikasoep – Witloofrolletje in de oven met kaassaus en puree

Do

13 jan

Erwtensoep met spek en croutons – Kalkoenlapje met vleesjus, brocollimix en gebakken aardappelen

Vr

14 jan

Tomaat-courgettesoep – Vispannetje op Oostendse wijze met prei en aardappelpuree met dille

Za

15 jan

Knolseldersoep – Gebakken hamburger “ Stroganoff” met Provençaalse groenten en patatas bravas

Ma

17 jan

Aardappel-preisoep met reepjes ham – Gebakken kippenbil met champignons, gestoofde wortel en
gegratineerde aardappelen

Di

18 jan

Minestronesoep met balletjes – Vis van de dag met kreeftensaus, geroosterde knolselderblokjes en
erwtjesstoemp met spek

Wo

19 jan

Wortel-pastinaaksoep – Wildstoverij met veenbessen, spek, wintergroentjes en krielaardappelen

Do

20 jan

Pompoensoep met zure room – Gehaktballen in tomatensaus met selder en gekookte aardappelen

Vr

21 jan

Courgettesoep met kruidenkaas – Gebakken scampi met Pernodsausje, gestoofde venkel en
broccolipuree

Za

22 jan

Tomatenroomsoep met balletjes – Speenvarkenfilet met blackwellsaus, wintergroentjes en
gegratineerde aardappelen

Ma

24 jan

Witloofsoep met dille – Gebakken chipolata met rode kool, appeltjes en gebakken aardappeltjes

Di

25 jan

Erwtensoep met rookworst en croutons – Zeebaarsfilet met beurre blanc van witbier, kappertjes en
peterseliestoemp

Wo

26 jan

Kippenbouillonsoep – Hongaarse goulash met wortel, erwtjes en rijst

Do

27 jan

Groene groentesoep – Gebakken kippenbout met natuurjus, appelmoes en gebakken
aardappeltjes

Vr

28 jan

Ajuinsoep met geraspte kaas – gegratineerd schelvishaasje met Dijonaisesaus, gestoofde prei en
andijviepuree

Za

29 jan

Bouillabaisesoep – Ardeens gehaktbrood met jagersaus, bloemkool in béchamelsaus en gekookte
aardappeltjes

Ma

31 jan

Venkelsoep - Lamsepigram met rozemarijnsaus raapjes en griekse pasta

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

ortiment!

NIEUW in ons ass

Konijn met Pruimen
10 euro / stuk

Ovenschotel met kip & kruidenkaas`
10 euro / stuk

Quiche
10 euro / quiche
vlees / vis / vegetarisch

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

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

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

