
Brood & Banket

Menu juni 2022

Op naar de zomer!

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

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

Contacteer ons:

Ook aan het genieten van het warme weer? 
Gelijk heb je! Vergeet zeker niet voldoende 
te drinken want met zulke hete temperaturen 
geraak je snel uitgedroogd. 
Geen zin in een warme maaltijd? Wat dacht 
je dan dan van een salade? Elke dag maken 
onze koks verse salades klaar. Ideaal om op 
een warme dag te eten met een stukje brood. 
Onze salades komen ook steeds met een 
soepje en een dessert!

ALRO FOOD SERVICES    DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER

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 BVBA. 

VERGUNNINGSNUMMER EETWARENINSPECTIE: AER/ANT/019360

Misschien zijn varkenswangen voor veel  
mensen nog een onbekend product, maar ze 
zijn zeker de moeite om uit te proberen. Je zal  
wellicht dit gerecht meer dan eens bestellen, want 
het vlees is smaakvol en boterzacht als je het  
gebruikt in een stoofschotel. Petrus serveert  
gebakken aardappeltjes bij deze stoofschotel. 
Met een lekker biertje kan je dag niet meer stuk. 

Enkel deze maand:
Varkenswangentjes in Rodenbach,  
worteltjes, erwtjes en gebakken aardappel.  
Soep en dessert!

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. 

03 376 71 07

Onze mailbox en het antwoordapparaat staan  
uiteraard 24/24 paraat!

Varkenswangetjes 
in Rodenbach

Elke dinsdag en donderdag:

Wit brood 
 Klein  400g  2,40 euro
 Groot  800gr  3,00 euro

Bruin brood
 Klein  400gr  2,40 euro
 Groot  800gr  3,00 euro 

Rozijnenbrood 
  400gr  3,90 euro 

Ciabatta
  stuk  2,00 euro

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

SALADES  
VAN DE MAAND

€ 11,00

Graag laten we aan onze nieuwe klanten 
weten dat we elke dinsdag en donderdag 
vers brood van bij de bakker rondbrengen. 

Zo hoef jij niet de baan op en kan je toch 
genieten van dat heerlijk stukje vers brood. 

Probeer onze broodservice gerust eens uit! 
je zal er aangenaam van verrast zijn. 

Verder hebben we ook tal van lekkere  
gebakjes! ideaal voor al die zoetebekjes of 
als je bezoek krijgt.  

Pasta Carbonara

Deze maand hebben we een andere pasta 
in de aanbieding. Een overheerlijke Pasta 
Carbonara.
inclusief soep & dessert: € 11,00

Maandag 6 juni vieren we net als jullie Pinksermaandag. 
De maaltijden voor deze dag worden zaterdag 4 juni mee 
koud aangeleverd. Je kan deze maaltijd heel eenvoudig 
in de microgolfoven opwarmen. Gebruik je liever je oven? 
Plaats dan de maaltijden op een bord en plaats het bord 
in de oven. 
We herinneren jullie er nog even aan dat de witte  
plastic bakjes voor de microgolfoven dienen en dat de 
zilveren bakjes voor de oven zijn! Twijfel je? plaats je 
eten dan op een bord. Dat kan je zowel in de oven als de  
microgolf plaatsen. 

Pinkstermaandag

30mei - 5 juni 
Salade Petrus met krokante spekjes en 

geitenkaas.

6 juni -  12 juni 
Ceasarsalade met kip

13 juni - 19 juni 
Italiaanse pastasalade met mozzerella, 

tomaat en verse basilicum

20 juni - 26 juni 
Griekse salade met feta,   

paprika en ham

27 juni -  3 juli 
Waldorfsalade met appel en nootjes. 
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Wo 1 juni Courgettesoep Blinde vink met ajuinsaus en groentenstampot

Do 2 juni Tomatensoep met balletjes Italiaans gehaktbrood met Provençaalsesaus, groene boontjes en gratin

Vr 3 juni Kippenbouillon met groentjes Zeebarbeel op Normandische wijze met gestoofde prei en natuurpuree

Za 4 juni Parmentier soep met ham Kipsaté met currysaus, geroosterde groentjes en gebakken aardappeltjes

Zo 5 juni Soep van de dag Lamsepigram met portosaus, warme groentjes en een peterselieaardappelen 

Ma 6 juni Tomaat-wortelsoep Varkensgebraad met saliesausje, wortel en erwtjesgratin

Di 7 juni Spinaziesoep Balletjes in tomatensaus met selder en aardappel puree

Wo 8 juni Paprikasoep met kruidenkaas Coq au vin met zilveruitjes, lentegroentjes en aardappelwedges

Do 9 juni Kippensoep met kerrie Frankfurterworst met mosterd uit Dijon, zuurkool met spekreepjes en  
gekookte aardappel

Vr 10 juni Champignonroomsoep Gebakken scampi met Oosterse groenten, curry-kokossausje en nasi goreng

Za 11 juni Broccolisoep met balletjes Zwarte pens met appelmoes en aardappelpuree

Zo 12 juni Soep van de dag Gebakken hamburger met champignonsaus, snijboontjes en pompoengratin

Ma 13 juni Erwtensoep met spekreepjes Stoofpotje van rundslapjes met roodbruin bier, gebakken aardappeltjes en een 
fris slaatje

Di 14 juni Lentesoep Pasta Boscaiola met groene pesto en parmezaanse kaas (vegetarisch)

Wo 15 juni Ajuinsoep met geraspte kaas Stoofpotje van konijn met gekarameliseerde wortelen en natuurpuree

Do 16 juni Currysoep Rundsbrochette met bearnaisesaus, gebakken champignons en broccoli en 
natuuraardappelen

Vr 17 juni Minestronesoep Schartongfilet met choronsaus stoemp van waterkers en gebakken ui

Za 18 juni Andalusische groentesoep Luikse gehaktballen, boterboontjes en gekookte aardappel

Zo 19 juni Soep van de dag Parelhoen met dragonsausje, ratatouillegroenten en gratin

Ma 20 juni Wortel-paprikasoep met 
balletjes

Boerenworst van de BBQ met Mexicaanse groentjes en patatas bravas met een 
tomatensausje

Di 21 juni Groentebouillonsoep met 
vermicelli Vol au vent met koekje, fris slaatje en peterselieaardappeltjes

Wo 22 juni Tomatenroomsoep Lentegebraad met jagersaus, schorseneren in béchamelsaus en gekookte 
aardappelen

Do 23 juni Bloemkoolsoep Belgisch stoofvlees met bruin bier, tomatenslaatje en aardappelwedges

Vr 24 juni Courgettesoep Vispannetje op Oostendse wijze met fijne groenten en natuurpuree

Za 25 juni Kervelsoep Pasta carbonara met gerookt spek en prei

Zo 26 juni Soep van de dag Courgetteboomstammetje met Provençaalse saus, zuiderse groentjes en pasta

Ma 27 juni Knolseldersoep met witbier Kalfsfricassée met zilveruitjes, gestoofde groentjes en puree

Di 28 juni Preiroomsoep Varkensgebraad met een tripelsausje, savooikool met spekjes en gratin

Wo 29 juni Toscaanse groetesoep Kipfilet met appelmoes en aardappelwedges

Do 30 juni Groene groetesoep Chipolatta met ajuinsaus, bloemkool in béchamelsaus en gekookte aardappelen

Menu Juni ‘22 Specials vd maand

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

Pasta Carbonara 
11 euro / stuk

incl. soep & dessert 

Ossetong in Madeirasaus 
11 euro / stuk

incl. soep en dessert

Warme Maaltijden aan huis
soep - hoofdgerecht - dessert

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

Grote portie (volwassenen)

1 maaltijd = 15 euro

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 op rekening BE07 3631 6852 0766

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. 

Steeds soep, hoofdgerecht & dessert

Enkel deze maand!
Varkenswangetjes met Rodenbachsaus, worteltjes, erwtjes en 

gebakken aardappelen

11 euro / stuk (inclusief soep en dessert)

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

wijzigingen mogelijk daar we steeds met verse dagproducten werken!
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