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NIEUW : MIXED GRILL
met kipfilet en varkensmignonette en
merguezworstje
Bij dit weertje past toch een
mixed
grill
met
gemarineerde
kipfilet,
een
varkensmignonette en een merguezworstje?
Dit serveren we samen met een zomers slaatje,
gebakken aardappelen en een koude barbeque saus.
Inclusief soepje en dessert.

2022

Zalig genieten van extra
ZOMERSE GERECHTEN
Tijdens deze warme maanden zetten we extra
frisse, zomerse gerechtjes op onze specialkaart.
Dus als je een keer ons dagmenu wenst te
wijzigen
in
één
van
deze
gerechten,
geef je dit best de dag ervoor telefonisch
of via mail aan ons door (vóór 14 uur).

TEL : 03/ 376 71 07

Tijdens de zomermaanden kunnen jullie dagelijks onze drie heerlijke maaltijdsalades bestellen.
Deze serveren wij uiteraard met soep en dessert.

CAESAR SALADE

Met kippenreepjes, croutons, ansjovis, parmezaanse kaas en een caesardressing.

€ 11

per

maaltijd

GEROOKTE ZALM SALADE
Met een variëteit aan groentjes en een bieslookdressing.

SALADE met brie

Een variëteit aan groenten, een notenmengeling, rozijnen en een honingdressing.

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

ZOMER-SPECIALS

€ 11

per m

aaltijd

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 en gedurende heel de zomer aan € 11 kunnen leveren! Zo kunnen we je steeds van een
lekkere maaltijd naar keuze voorzien. Alle specials leveren we met soepje en dessert.

Varkenswangetjes
met Rodenbachsaus

Lasagne

Soep van de dag

(+- 450gr)
bolognaise / vegetarisch

€ 2,50 / halve liter
€ 3,50 / liter

Pasta Carbonara

Ossetong in Madeirasaus

Verschillende salades

gerookte zalm, brie of caesar

MOSSELEN witte wijn (VANAF 15 JULI)

Met een mosselsausje en een ciabatta is dit het ideale zomergerecht.
We leveren de mosselen gekuist en met groentjes in een mosselpot.

€ 22

BEREIDINGSWIJZE : de pot op het vuur plaatsen en gedurende 5 à 7
minuten laten koken, even opschudden en als alle mosselen
open zijn de mosselen klaar.

LET OP : 3 dagen op voorhand te bestellen

per pot

Warme Maaltijden aan huis
soep - hoofdgerecht - dessert

Normale portie (senioren)

Grote portie

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

Betalen kan cash bij levering of via overschrijving met vermelding van
uw leveringsadres op rekening BE07 3631 6852 0766

BROOD & BANKET
Maak je ook graag gebruik van de brood en
banket service van Petrus Kok aan huis?
Wij leveren elke dinsdag en donderdag vers
gebakken brood van de warme bakker bij jou
thuis. Zo hoef jij niet de baan op en kan je
toch genieten van dat heerlijk vers brood.
Verder hebben we ook tal van lekkere
gebakjes! Ideaal voor al die zoetebekjes of als
je bezoek krijgt.

ELKE DINSDAG EN DONDERDAG
Klein brood (wit of bruin) 400 gr.
Groot brood (wit of bruin) 800 gr.
Rozijnenbrood
400gr
Ciabatta brood		
Patisserie 		

€ 2,40
€ 3,00
€ 3,90
€ 2,00
€ 3,00

berlijnse bol/rijsttaartje/bavarois/appeltaartje

NATIONALE FEESTDAG
Donderdag 21 juli vieren we net als jullie onze
Nationale feestdag en genieten onze koks
en chauffeurs van een extra vrije dag. De
maaltijden voor deze dag worden op woensdag 20
juli koud mee geleverd.
Je kan de maaltijden van de witte plastiek bakjes
heel éénvoudig in de microgolfoven opwarmen
op 750 watt gedurende 3 à 4 minuten. Gebruik
je liever je oven? Verwarm dan de maaltijd op
een bord (want de plastiek bakjes smelten in een
oven) gedurende 18 à 20 minuutjes in de oven op
160 graden.

CONTACTEER ONS :

TELEFOON : 03 376 71 07
EMAIL

: info@petruskokaanhuis.be

ADRES

: Duwijckstraat 17, 2500 lier

BANK

: BE07 3631 6852 0766

www.petruskokaanhuis.be
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

MAANDMENU

€ 11

per ma

altijd

Vr 1 juli

Tomatenroomsoep met balletjes - Alaska pollak “Millefeuille” met een zuiderse groentenstoofpot met krieltjes

Za 2 juli

Kippenbouillon - Ardeense burger met peperroomsaus, andijvie met spek en een gebakken aardappel

Zo 3 juli

Dagsoep - Lamsnavarin met bordelaisesaus, groene boontjes, champignons en aardappelgratin

Ma 4 juli

Paprikasoep met roomkaas - Vol-au-vent met koekje, parijse worteltjes en tuinkerspuree

Di 5 juli

Witloofsoep met dille - Salade tomaat-crevette, cocktailsaus en een aardappelsalade (KOUD)

Wo 6 juli

Minestronesoep - Speenvarken met blackwellsaus, gegrilde groentjes en gekookte aardappelen

Do 7 juli

Courgettesoep - Luikse balletjes met zomersegroenten en aardappelpuree

Vr 8 juli

Wortel-pompoensoep met balletjes - Steenbolkfilet met preisaus en venkelpuree met spekjes

Za 9 juli

Broccolisoep - Saté “Stroganoff” met knolselder en gebakken aardappelen

Zo 10 juli

Dagsoep - Hongaarse goulash met wortel, erwtjes en rijst

Ma 11 juli

Bloemkoolsoep - Gebakken kipfilet met roomsaus, bloemkool en peterselieaardappelen

Di 12 juli

Aardappel-preisoep - Linguini met scampi , Italiaanse groenten en basilicumtomatensaus

Wo 13 juli

Toscaanse groentensoep - Chipolatta met vleesjus, koolslaatje en gebakken aardappeltjes

Do 14 juli

Zomerse erwtensoep met chorizo - Varkensgebraad met mosterdsaus, schorseneren in béchamelsaus en krieltjes

Vr 15 juli

Kippenroomsoep met balletjes - Vispannetje met kreeftensaus, broccoliroosjes en aardappelpuree

Za 16 juli

Kervelsoep - Gebakken hamburger met vleessaus gestoofde wortel en gratin

Zo 17 juli

Dagsoep - Pasta met pestosaus, gegrilde kippenreepjes en groene groentjes

Ma 18 juli Wortelsoep met spekjes - Vogelnestje met tomatensaus, erwtjes en een aardappelpuree met prei
Di 19 juli

Champlgnonroomsoep - Gebakken zalm met zomergroenten, honing-mosterdsaus en gekookte aardappelen

Wo 20 juli Tomatensoep met balletjes - Belgisch stoofvleees met westmallebier, tomatensla en gebakken aardappelwedges
Do 21 juli

Brunoise groentensoep - Gegrilde braadworst met een roquefortsaus, rode kool en peterselieaardappelen (FEESTDAG)

Vr 22 juli

Witloofroomsoep - Pladijsfllet met kappertjessaus, gestoofde prei en puree

Za 23 juli

Kervelsoep - Zomerse stoemp met gebakken beenham

Zo 24 juli

Dagsoep - Lamsschouder met gebakken wortelen en gepofte aardappel

Ma 25 juli Tomaat-pompoensoep - Kip op de grill met een frissesalade en gebakken krieltjes
Di 26 juli

Ajuinsoep met geraspte kaas - Kabeljauwfilet met beurre blanc van Hoegaarden, gepofte tomaat en spinaziepuree

Wo 27 juli Groene groentensoep - Gebakken kipfilet met natuursaus, rodekoolsalade en gekookte aardappelen
Do 28 juli

Parmentiersoep met boursin - Varkenswangetjes met oud bruin bier, erwten, wortelen en aardappelen uit de oven

Vr 29 juli

Currysoep - Zomerse salade met gerookte zalm, aardappelsalade en een bieslookdressing (KOUD)

Za 30 juli

Tomatensoep met balletjes - Hutsepot met witloofslaatje en krieltjes met gebakken spek

Zo 31 juli

Dagsoep - Zwarte beuling met appelmoes en gekookte aardappeltjes

Wijzigingen mogelijk daar we steeds met verse dagproducten werken!

