VAKANTIE: O.H. Hemelvaart
Donderdag 26 mei genieten onze koks
en chauffeurs van een welverdiende
vakantiedag. De maaltijden van deze
dag worden op 25 mei koud aangeleverd.

Brood & Banket
Menu mei 2022

Elke dinsdag en donderdag:
Wit brood
Klein 400g		
Groot 800gr		

2,40 euro
3,00 euro

Bruin brood
Klein 400gr		
Groot 800gr		

2,40 euro
3,00 euro

Rozijnenbrood
		
400gr		

3,90 euro

Breng de lente op je bord
Quiche
11 euro

Ciabatta
		stuk		2,00 euro
Patisserie: (berlijnse bol / rijsttaartje /
bavarois / appeltaartje)
		
stuk		
3,00 euro

Contacteer ons:
Zoals steeds staan wij jullie graag te woord
aan de telefoon. Je kan ons bereiken van
maandag tot en met vrijdag van 9 tot 14 uur.
Zijn we er toch even niet, spreek dan je
boodschap of bestelling in op het antwoordappararaat. Wij luisteren dagelijks naar alle
berichten en indien wij toch nog een vraag
hebben bellen wij je terug.
Mail je liever? Dat kan uiteraard 24 op 24u.

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

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

Feestbuffetten
Iets te vieren? Denk dan zeker aan de
buffetformules van Petrus Kok aan huis. Wij
leveren alle buffetten koud en/of warm in
grote schotels bij je thuis. We hebben verschillende formules voor je beschikbaar, die
al starten aan 17 euro per persoon.
Bij bestellingen vanaf 10 personen leveren
wij GRATIS bain marie’s mee, om onze
gerechten lekker lang warm te kunnen houden voor je gasten.
Vanaf 15 personen krijg je zelfs borden en
bestek mee die we de dag nadien vuil
komen ophalen. Is dat niet handig en veel tijd
bespaard door de afwas door ons te laten
doen?

Hoewel ze nooit weggeweest zijn zetten we deze maand
onze slaatjes graag in de kijker. Deze topper is ideaal voor de
warme dagen die er aankomen en een heerlijk alternatief
voor als er eens een gerechtje is dat je wat minder ligt. Deze
gezonde maaltijd is ook een prima oplossing als je vrienden of
familie op bezoek krijgt.
Kortom, we gaan er weer een fantastisch lekkere maand van
maken.

Nieuwe prijzen
We kunnen er helaas niet meer om heen.
Elektriciteit, benzine, vis, vlees, groenten, ... .
Allen zijn ze de laatste tijd fors duurder
geworden. Daarom zijn we genoodzaakt om de
maalijden 1 euro op te slaan van 10euro naar
11euro.
Deze prijsstijging gaat in vanaf 1 mei! Let wel,
alle bonnetjes die je gekocht hebt blijven geldig. Maar als je nieuwe bonnetjes koopt zal je
merken dat de prijs dus iets is opgeslagen.
Ook wij vinden een prijsstijging niet fijn
en doen er alles aan om de prijs van de
maaltijden zo laag mogelijk te houden. We hopen
dan ook op uw begrip te kunnen rekenen voor
deze prijsstijging.
Normale portie (senioren)
1 maaltijd = 11 euro
220 euro = 20 maaltijden + 1 gratis
440 euro = 40 maaltijden + 2 gratis
1100 euro = 100 maaltijden + 5 gratis

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

Klaar voor alweer een culinair hoogstaande maand? Daar zijn
we blij voor, want bij Petrus Kok aan Huis stellen we alles in
het werk om jullie steeds van lekkere maaltijden te voorzien.

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

DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER

S

ALADES
VAN DE MAAND

2mei - 8 mei
Salade Niçoise met tonijn, groene boontjes
en ansjovis
9 mei - 15 mei
Ceasarsalade met kip
16 mei - 22 mei
Carpaccio salade met ruccola, pesto,
parmezaanse kaas en tomaatjes
23 mei - 29 mei
Griekse salade met feta,
paprika en ham
30 mei - 5 juni
Salade Petrus met krokante spekjes en
geitenkaas.
Salade met soep en dessert
11 euro

Menu Mei ‘22

Specials vd maand

Steeds soep, hoofdgerecht & dessert
Zo

1 mei

Dagsoep - Luikse balletjes met andijvie in room en ajuinpuree

Ma

2 mei

Tomaat-wortelsoep – Gebakken kipfilet met dragonsaus, gestoofde worteltjes en gratin

Di

3 mei

Courgettesoep met kruidenkaas – Orloﬀgebraad met Bordelaisesaus, boterboontjes en peterselieaardappelen

Wo

4 mei

Pompoencrémesoep – stoofpotje van rundsvlees met een tomaten slaatje en aardappelpuree

Do

5 mei

Bloemkool-broccolisoep – Spaghetti Bolognaise met geraspte kaas

Vr

6 mei

Kippenbouillonsoep met balletjes – Tongrolletjes op Normandische wijze, broccoliroosjes en stoemp met
gebakken ui

Za

7 mei

Peterseliesoep – Chipolatta met vleesjus, bloemkool in béchamelsaus en natuuraardappelen

Malse lapjes kalfstong met de klassieke madeirasaus blijven een
echte classic. Enkel deze maand verkrijgbaar!!!

Zo

8 mei

dagsoep – Varkenshaasje met sausje van roodbruin bier, knolselderblokjes en gebakken aardappel

11 euro / stuk (inclusief soep en dessert)

Ma

9 mei

Kervelsoep – Vogelnestje met tomatensaus, erwtjes en aardappelpuree

Di

10 mei Wortelsoep met balletjes - Lamsepigram met rozemarijnsaus, raapjes en griekse pasta

Wo

11 mei Tomaat-courgettesoep – Hutsepot, seizoensgroentjes en gebakken krielaardappelen

Do

12 mei Champignonroomsoep – Ardeens gehaktbrood met vleessausje, groene boontjes in ajuinsaus en gratin

Vr

13 mei Paprikasoep – Pasta a la Siciliana met gebakken scampi, spekblokjes, tomaat en parmezaan

Za

14 mei Broccolisoep met spekjes – kalkoengyros met gewokte groenten en groentenrijst

Zo

15 mei Dagsoep – Pasta met kippenblokjes, pesto, parmezan en riccottakaas

Ma

16 mei Andalusische groentensoep – Gebakken Hamburger “Stroganoﬀ” met Zuiderse groenten, Feta en gratin

Di

17 mei Aspergeroomsoep – Rundsbrochette met champignonsaus, , erwtjes en wortelen en puree

Wo

18 mei Pompoen-paprikasoep – Vol au vent met koekje, fris slaatje en peterselieaardappeltjes

Do

19 mei

Vr

20 mei Bloemkoolsoep – Gebakken Zalmfilet met béarnaisesaus en andijviepuree met bacon

Za

21 mei Waterkerssoep – kalkoenrollade met portosausje, gestoofde Lentegroentjes en gekookte aardappel

Zo

22 mei Dagsoep - Gebakken braadworst met picklessausje, wortelblokjes en gratin

Ma

23 mei Tomaat-paprikasoep - Lentegebraad met rode wijnsaus, warme seizoensgroenten en krieltjes

Di

24 mei Aardappel-preisoep – Witloof in de oven met kaassaus en pommes duchesse-puree

Wo

25 mei Broccoli-courgettesoep – Kippenblokjes in zoetzure saus met wokgroentjes en nasi goreng

Do

26 mei Groentenbouillonsoep met vermicelli– Tomaat Farci met Provençaalse saus en gekookte aardappel

Vr

27 mei Kervelroomsoep met balletjes – Gebakken scampi met Pernodsausje, gestoofde venkel en puree

Za

28 mei Bouillabaisesoep – Belgisch Stoofvlees met bruin bier, gestoofd witloof en gebakken aardappel

Zo

29 mei Dagsoep – Gebakken witte pens met vleesjus, appelmoes en gekookte aardappelen

Ma

30 mei Witte bonensoep - Kalkoengebraad met natuursaus, worteltjes en erwtjes en een aardappelgratin

Di

31 mei

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 lekkere maaltijd naar keuze voorzien.

Enkel deze maand!
Tong in Madeirasaus, puree en groene boontjes

Quiche
11 euro / quiche
vlees / vis / vegetarisch
Incl. soep & dessert

Lasagne met 1/2 ciabatta
11 euro / 450gr
bolognaise / vegetarisch
Incl. soep & dessert

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

Lente-Minestronesoep met balletjes – Ardeense burger met peperroomsaus, boerenkool met spek en een
gebakken aardappel

Tomatenroomsoep met balletjes - Merguez worstje met wortel/koolslaatje en patatas bravas met
barbequesausje
wijzigingen mogelijk daar we steeds met verse dagproducten werken!

Spaghetti bolognaise
11 euro / stuk
incl. soep & dessert

Paling in’t groen
29 euro / stuk
incl. soep en dessert

Warme Maaltijden aan huis
soep - hoofdgerecht - dessert

Normale portie (senioren)

Grote portie (volwassenen)

1 maaltijd = 11 euro

1 maaltijd = 15 euro

220 euro = 20 maaltijden + 1 gratis
440 euro = 40 maaltijden + 2 gratis
1100 euro = 100 maaltijden + 5 gratis

300 euro = 20 maaltijden + 1 gratis
600 euro = 40 maaltijden + 2 gratis
1500 euro = 100 maaltijden + 5 gratis

Let op: het aantal gratis bonnen is aangepast vanaf 01/04/2022

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

