
Zomerse Specials    

Ook fan van je dagelijks soepje? Of zoek je nog een 
lichte maaltijd voor ’s avonds? 


Onze soepen kan je steeds per liter bestellen.

3,5 euro / liter

Eet je ook al eens een lekker stukje vlees? Dan is dit 
pakket echt iets voor jou! Wij voorzien je in: 


4 stukken vlees p.p. / diverse groenten en salades / 
aardappelbereidingen /ciabatta / … 


Kortom, alles om van een gezellige BBQ te kunnen 
genieten. 

25,00 euro p.p. 

Soep

BBQ-pakket

Dagelijks beschikbaar
Verkrijgbaar van 1 juni tot 31 augustus 

Vanaf 2 personen

Voor al je feesten, groot en klein, maken we graag een menu dat

volledig aansluit op jouw wensen. 


Ook extra bestek, servies, tafellinnen en zelfs tafels en stoelen kunnen we voorzien!

 


Bel of mail ons voor meer info !

Feest = even PETRUS bellen!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

Wo 1 juli Aardappel-Preisoep, gehaktballetjes in tomatensaus met selder en gekookte aardappelen


Do 2 juli Groentebouillonsoep met balletjes, Spaghetti bolognaise met geraspte kaas


Vr 3 juli Champignonroomsoep, Zeebaarsfilet met Provençaalse saus, rijst en zuiderse groenten


Za 4 juli Groene groentesoep, Varkenshaasje met champignonroomsaus, gestoofde groentjes en gratin


Ma 6 juli Tomaat-courgettesoep, gebakken Hamburger Stroganoff met groene boontjes en gekookte 
aardappel


Di 7 juli Peterseliesoep, Tongrolletjes in wittewijnsaus, gestoofde prei en natuurpuree


Wo 8 juli Wortel-paprikasoep, Varkensgebraad met mosterdsausje, Wortelslaatje en gebakken aardappel

Do 9 juli Aspergeroomsoep, Kippengyros met zuiderse groenten, rijst en Mediterrane dipsaus

Vr 10 juli Groente-brunoisesoep, Gebakken scampi met venkel, natuurpuree en pernodsausje


Za 11 juli Toscaanse groentesoep, Speenvarken met Blackwellsaus, seizoensgroentjes en gratin


Ma 13 juli Wortel-paprikasoep, Gehaktbrood met warme krieken en gekookte aardappel


Di 14 juli Kippenroomsoep, Zalmfilet met Béarnaisesaus, Broccoli en natuurpuree


Wo 15 juli Courgettesoep met kruidenkaas, Vol-au-vent met fris slaatje, koekje en peterselieaardappeltjes


Do 16 juli Minestronesoep met balletjes, Gebakken kipfilet met peperroomsaus, wortel, erwtjes en gratin


Vr 17 juli Witloofsoep, Vis van de dag met Duglérésaus, spinaziepuree en geroosterde tomaatjes

Za 18 juli Bouillabaisesoep, Parelhoenfilet met ratatouillegroenten en gekookte aardappel 


Ma 20 juli Preisoep met ham, Gebakken braadworst met Bloemkool in Béchamelsaus en gratin

Di 21 juli Tomatensoep, Kabeljauwfilet met Dijonaisesaus, groene boontjes en gekookte aardappelen **

Wo 22 juli Broccolisoep, Gebakken kippenbout met appelmoes en gebakken aardappeltjes

Do 23 juli Tomaat-paprikasoep met balletjes, Belgisch stoofvlees met witloofslaatje en natuurpuree


Vr 24 juli Bloemkoolsoep, Vis van de dag met Wittewijnsaus, knolselderblokjes en gratin

Za 25 juli Andalousische groentesoep, Stoofpotje met kip, oude geuze en zomerse groentjes


Ma 27 juli Kervelsoep met balletjes, Gehaktbrood met gekookte aardappel en wortel

Di 28 juli Tomatenroomsoep, Gebakken scampi met curry-kokossausje, wokgroenten en rijst


Wo 29 juli Waterkerssoep, Tomates farcies met Provençaalse saus en gekookte aardappelen


Do 30 juli Kippenbouillonsoep met balletjes, Orloffgebraad met rode portosaus en gratin

Vr 31 juli Wortel-seldersoep, Vispannetje op Oostendse wijze met Prei en puree


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

Menu Juli 2020

 **  21 juli (Nationale Feestdag) is de keuken gesloten. Wij leveren de maaltijden graag zaterdag koud aan.

Mosselen Natuur + 1Kg 18,00 euro

Witte Wijn / Look-room / Provençaalse wijze

Thaise wijze / Pastis 

+ 1kg 19,00 euro

Kreeft Belle vue + 800 gr (=2p) 65,00 euro

Oesters Natuur 6 stuks 16,00 euro

Met Aziatische dressing 6 stuks 17,50 euro

Salade Wekelijks een andere salade v/d chef 10,00 euro

Soep 1 Liter   3,50 euro

BBQ-pakket 25,00 euro

FruitBox Klein 7 stukken 13,00 euro

Medium 10 stukken 16,00 euro

Groot 15 stukken 20,00 euro



Menu juli 2020

Alro Food Services   Duwijckstraat 17       2500 Lier

Bestellingen & Aanpassingen: 
Je kan ons bereiken tijdens de kantooruren: 


maandag - zaterdag van 9u00 tot 16u00

zondag & feestdagen niet


tel.: 03 376 71 07

mail: info@petruskokaanhuis.be


website: www.petruskokaanhuis.be


Of meld het aan één van onze chauffeurs

Seafood
Een beetje zelfverwennerij moet kunnen. Geniet met de kreeft belle vue en onze dagverse oesters van pure 
luxe aan huis.


* Aanbod kan variëren volgens marktprijzen

* Pakketten worden dinsdag en donderdag geleverd

Bekijk onze website voor onze verkoopsvoorwaarden &   
voorwaarden omtrent lopende promoties. 

“Petrus kok aan huis” maakt deel uit van ALRO FOOD SERVICES  
VERGUNNINGSNUMMER EETWARENINSPECTIE AER/ANT/019360

Contacteer ons

tel.: 03 376 71 07 
mail: info@Petruskokaanhuis.be 
site: www.petruskokaanhuis.be  
adres: Duwijckstraat 17 2500 Lier 
rek.nr.: BE07 3631 6852 0766

De mosselen zijn er weer!

Voor de snelle 
beslissers!*

Bestel je kreef t , 
mosselen of BBQ-
pakket vóór 10 juli 
2020, met levering  
in juli en augustus 
2020 en ontvang 
gratis een fles witte 
wijn.  

*Aanbod geldig bij een 
bestelling van minstens 1 
kreeft , BBQ voor 2p. of 4 

porties mosselen  

Geniet van heerlijke Zeeuwse mosselen aan huis geleverd. Wij leveren de mosselen  
gekuist, voorzien van de juiste garnituur, mosselsaus en ciabatta in een mooie 

mosselpot aan je deur. 

Look-room / Witte wijn  
Provençaals / Thaise wijze 

 Pastis 

Natuur€ 18

€ 19

Salade van de chef!
Zin in een heerlijk fris slaatje?


Elk weekend voorzien onze chefs een andere  
maaltijdsalade. Deze kan je bestellen of in ruil 

van je warme maaltijd verkrijgen. 

04 juli		 Salade kip & ananas 
11 juli		 Griekse salade 
18 juli		 Luikse salade  
	 	 met appel en spekjes 
25 juli		 Caesarsalade met kip

Kreeft Belle vue  

	 + 800 gr.  incl. slaatje & sausje	 € 65,00

	  + fles champagne	 	 	  € 30,00

Creuse fines de claires 

	 6 oesters natuur 	 	 	 € 15,00

	 6 oesters met Aziatische dressing 	 € 17,50

+ fles champagne 	 	 € 30,00

Small box Medium box Large box

+/- 7 stukken +/- 10 stukken +/- 15 stukken

13 euro 16 euro 20 euro

Laat je wekelijks verrassen door  
een doos vol vitamines! 

Onze fruitboxen bestaan uit een gevarieerd assortiment fruit. Wekelijks 
veranderen we de inhoud zodat u steeds nieuwe smaken ontdekt.

Bezoek? 

Vraag zeker ook naar onze grote koude 
schotels. Op maat gemaakt voor jouw 

gezelschap; ideaal voor deze zomerse dagen.  
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