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 **  1 mei & 21 mei is de keuken gesloten. Wij leveren deze maaltijden daags voordien KOUD 

Vrij 1 Mei Tomatensoep met balletjes, Tongrolletjes in witte wijnsaus met preipuree **

Zat 2 Mei Vergeten groentensoep, Hamburger met Feta, Provençaalse groenten en gebakken aardappel

Ma 4 Mei Pompoen-wortelsoep, Orloffgebraad met graanmosterdsaus, gestoofde worteltjes en gratin

Di 5 Mei Courgettesoep met kruidenkaas, Roodbaarsfilet met Duglérésaus en knolselderpuree

wo 6 Mei Tomaat-paprikasoep met balletjes, konniginnehapje met koekje, fris slaatje en peterselieaard.

do 7 Mei Kippenbouillonsoep, Spaghetti Bolognaise met geraspte kaas (wegwerpbakje)

vr 8 Mei Broccoli-bloemkoolsoep, Zalmfilet met graanmosterdsaus, geroosterde tomaatjes venkelpuree

za 9 Mei Bouillabaisesoep, Witloof in de oven met kaassaus en natuurpuree

ma 11 Mei Kervelsoep met balletjes, Gebakken witte pens met appelmoes en gebakken aardappeltjes

di 12 Mei Tomatenroomsoep, Gebakken scampi met kokos-currysaus, wokgroenten en limoenrijst

wo 13 Mei Knolseldersoep met kruidenkaas, Gebakken kippenbil met Provençaalse groenten en gek. Aard.

do 14 Mei Champignonroomsoep, Chipolatta met witte kool in béchamelsaus en geroosterde tijmaardappeltjes

vr 15 Mei Erwtensoep met spek, Schelvishaasje met kreeftensaus, broccoli en spinaziepuree

za 16 Mei Aspergeroomsoep, Varkenshaasje met jagersaus, seizoensgroentjes en gratin

ma 18 Mei Pompoen-paprikasoep met balletjes, Ardeens gehaktbrood met mosterdsausje en groene boontjes

di 19 Mei Witte bonensoep, Kabeljauwhaasje, beurre blanc van Hoegaarden, gestoofde prei en andijviepuree

wo 20 Mei Aspergesoep, Belgisch stoofvlees met gebakken aardappeltjes en witloof/appelslaatje

do 21 Mei Varkensgebraad met Blackwellsaus, geroosterde groentjes en gratin **

vr 22 Mei Tomaat-courgettesoep, Pasta putanesca met scampi, ricotta en kerstomaatjes (wegwerpbakjes)

za 23 Mei Groene groentesoep, Gebakken kipfilet, champignonroomsaus, seizoensgroenten en geb. aard.

ma 25 Mei Witlloof-diilesoep, Gebakken braadworst, bloemkool met witte saus en gekookte aard.

di 26 Mei Wortel-paprikasoep, Vispannetje op Oostendse wijze met broccoli en natuurpuree

wo 27 Mei Preisoep met ham, Kippenreepjes in zoetzure saus met Oosterse groenten en rijst

do 28 Mei Bloemkoolsoep, Luikse gehaktballen met spek, geroosterde groentjes en gebakken aardappeltjes

vr 29 Mei Broccolisoep, Pladijsfilet met blanke botersaus, kapperjes en geprakte peterselieaardappel

za 30 Mei Tomaat-courgettesoep, Kippenboomstammetje met saus van bruin bier, schorseneren en gratin
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Bereiding: 
Alle maaltijden worden ’s morgens vers bereid in onze eigen keuken. We vinden het belangrijk om steeds met verse producten te 
werken om zo de kwaliteit van de maaltijd optimaal te garanderen. Alle ingrediënten worden volgens de HACCP-norm 
geproduceerd.  Petrus kok aan huis streeft er naar om steeds een gezonde, evenwichtige en lekkere maaltijd aan te bieden. 


Het dagmenu bestaat uit soep, een hoofdgerecht én een dessert vd dag. Je kan dagmenu steeds terugvinden op onze website. 
Het dagmenu kan zonder verwittiging afwijken van het opgegeven menu indien het aanbod op de markt ons hiertoe verplicht.


Op aanvraag kan u een allergenenkaart bekomen van de menu.


Levering: 
Petrus kok aan huis levert van maandag t.e.m. zaterdag de maaltijden tussen 8u en 13u. Op zon- & feestdagen kunnen er koude 
maaltijden geleverd worden die u eenvoudig in de (microgolf)oven kan opwarmen. 

De maaltijden kunnen zowel in porseleinen borden als in wegwerpschalen geleverd worden. Dit volgens uw believen. 


De warme maaltijden dienen genuttigd te worden op de dag van levering. Koude maaltijden kunnen tot 2 dagen na levering, en 
bewaring in de ijskast, geconsumeerd worden.


U opent de thermobox best pas op het moment dat u de maaltijd gaat nuttigen, dit om afkoeling tegen te gaan. De thermobox 
nooit op of tegen een warmtebron (verwarming, kookvuur, (microgolf)oven, … ) plaatsen.


Wijzigingen aan bestellingen kunnen tot 16u00 de dag voor levering doorgegeven worden. 


Hygiëne: 
Voor uw en onze gezondheid verzoeken wij u om verantwoord om te gaan met de porseleinen borden. Wij verzoeken u het 
geleverde porselein te ontdoen van etensresten en zo goed mogelijk proper te maken alvorens u deze terug in de thermobox 
stopt.


Algemene voorwaarden:  
Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de koper van de algemene verkoopsvoorwaarden en sluit elke andere algemene of 
bijzondere verkoopsvoorwaarden uit. U kan een volledig overzicht van onze algemene verkoopvoorwaarden terugvinden op  onze 

website www.petruskokaanhuis.be.  
Indien u geen toegang hebt tot het internet kan u een kopij van onze voorwaarden vragen aan de chauffeur.

Met smakelijke groeten,  
Team Petrus kok aan Huis

Normale portie (senioren) 

1 maaltijd = 10 euro 

200 euro = 20 maaltijden + 1gratis

400 euro = 40 maaltijden + 4 gratis


1000 euro + 100 maaltijden + 12 gratis

Grote portie (volwassenen) 

1 maaltijd = 15 euro 

300 euro = 20 maaltijden + 1gratis

600 euro = 40 maaltijden + 4 gratis


1500 euro + 100 maaltijden + 12 gratis

Bestellen:  
Ben je een nieuwe klant? Neem dan even telefonisch contact met ons op of stuur ons een mailtje met je telefoonnummer door. 
We nemen graag de tijd om alles duidelijk uit te leggen. 


Ben je al een klant? Geef je bestelling gerust door aan de chauffeur of via een mailtje. Wil je liever bellen kan dat ook. 


Werken met bonnetjes:  
Meeste van onze klanten werken met het bonnensysteem. Eens wij je betaling ontvangen hebben zal de chauffeur je bij de 
volgende levering het bestelde aantal bonnen overhandigen. Telkens als de chauffeur je een maaltijd brengt geef je hem één bon 
in ruil voor de maaltijd. 


Is het bonnensysteem te ingewikkeld of kan je hier niet mee werken? Neem dan contact op voor een van onze oplossingen op 
maat

Betalen kan cash bij eerste levering of via overschrijving op rekening: BE 07 3631 6852 0766
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