
Bestellen kan elke weekdag voor 14 uur via telefoon of email 03/ 376 71 07 

TEL: 03 376 71 07   --    BESTELLEN@PETRUSKOKAANHUIS.BE

folder februari 2023

€ 33

€ 25

Zoals het gezegde laat weten gaat de liefde door de maag! 
Daarom hebben onze koks deze maand een liefdevol menu 

voor jullie uitgewerkt. 

Aangezien we ook van onszelf mogen houden is het reeds beschikbaar voor 1 persoon. 
Zo vieren we samen de liefde! De liefde voor het leven en het lekkere eten. 

Smakelijke groeten, 
Petrus Kok aan Huis 

Onze Valentijn-specials leveren onze chauffeurs enkel op dinsdag 14 februari bij jullie thuis. 
Je kan deze 2 heerlijke gerechten bestellen tot donderdag 9 februari (voor 14 uur). 

1/2 KREEFT BELLE VUE

6 GEGRATINEERDE OESTERS

met een fris slaatje en huisgemaakte cocktailsaus
(gewicht hele kreeft = +-700gr)

met champagnesaus en een citroentje



SPECIALS

Lasagne 
met brood 

(bolognaise / vegetarisch)

Soep van de dag
€ 2,50 / halve liter

€ 3,50 / liter

Stoofpotje van konijn
met pruimen, warme groenten en 

gebakken aardappelen

Salade met gerookte zalm 
en een variëteit aan groentjes

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

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, met de bankaart bij levering 
of via overschrijving met vermelding van 

uw leveringsadres op rekening BE07 3631 6852 0766

We trachten ons maandmenu zo gevarieerd mogelijk samen te stellen. 
Is er toch eens iets dat u minder graag eet? Bestel dan één van onze specials 

die we u dagelijks en gedurende heel de maand kunnen leveren. 
 Zo kunnen we je steeds van een lekkere maaltijd naar keuze voorzien. 

Alle specials leveren we met soepje en dessert. 

Spaghetti bolognaise  
met gemalen kaas en brood

Witloof met ham uit 
de oven

geserveerd met aardappelpuree

€ 11
per maaltijd

€ 11per maaltijd

€ 11
per maaltijd

€ 11per maaltijd

€ 3,5
per liter

€ 11
per maaltijd



BROOD & BANKET

WARME GROENTEN

CONTACTEER ONS

WIJ LEVEREN MAALTIJDEN VAN MAANDAG TEM VRIJDAG. 
MAALTIJDEN VAN ZATERDAG EN ZONDAG WORDEN 

OP VRIJDAG KOUD AANGELEVERD. 

BESTELLEN VOOR 14 UUR
na 14 uur = antwoordapparaat

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

www.petruskokaanhuis.be 

ELKE DINSDAG EN DONDERDAG
Klein brood (wit of bruin) 400 gr. € 2,80
Groot brood (wit of bruin) 800 gr. € 3,70
Rozijnenbrood   400 gr € 5,00

ELKE WEEKDAG
Ciabatta brood   € 2,50
Rijsttaartje     € 3,00
Bavarois     € 3,00
Tarte Tatin (om warm of koud te eten) € 4,00
Diabeet gebakje met fruit  € 3,00
  

Maakt u ook graag gebruik van de brood- en 
banketservice van Petrus Kok aan huis? 
Wij  leveren elke dinsdag en donderdag vers 
gebakken brood van de warme bakker. 
En onze rijsttaartjes, tarte tatin en diabeet 
dessertjes kunnen we u elke dag leveren. 

Vanaf deze maand bieden we je 
de mogelijkheid aan om EXTRA 
groenten bij de maaltijd te bestellen.

Let wel op dat je de groentjes nog zelf 
dient op te warmen! 

Bestel je af en toe dan betaald je hier €2,50 per 
portie voor. Wil je dit automatisch bij elke maaltijd 
geleverd hebben?  Dan hebben we hiervoor een 
verlaagd vast maandabonnement 
van € 55 per maand. 

U kan ons elke weekdag telefonisch contacteren 
van 9 tot 14 uur. Na 14 uur kan u steeds een 
berichtje inspreken in ons antwoordapparaat.  

Bestellingen dienen steeds voor 14 uur geplaatst 
te worden om de volgende dag te kunnen leveren. 

€ 2,5
   per portie



 Wo 1 febr  Preisoep met ham - Stoofpotje van konijn met wortel, ui en aardappelgratin

 Do 2 febr  Kippenbouillonsoep - Witloof in de oven met ham, kaassaus en gekookte aardappelen

 Vr 3 febr  Courgettesoep - Tagliatelli “Diabolique” met gebakken scampi, olijven, kerstomaatjes en parmesaanse kaas

 Za 4 febr  Pompoen-paprikasoep -  Kalfsblanket met groentjes en stoemp met prei

 Zo 5 febr  Dagmenu + taartje

 Ma 6 febr  Parmentiersoep met ham - Ardeense steak met natuursaus, boterboontjes en krieltjes

 Di 7 febr  Minestrone groentesoep - Heekfilet met bieslooksaus en broccolistoemp

 Wo 8 febr  Kervelroomsoep met balletjes - Gebakken hamburger “Archiduc” met wortel/knolselderblokjes en gebakken aardappelen

 Do 9 febr  Bloemkoolsoep - Breugelspek met dragonsaus, gebakken champignons, wortel en krieltjes

 Vr 10 febr  Wortelsoep - Vis van de dag met beurre blanc van Hoegaerden, prei in witte saus en puree

 Za 11 febr  Witloof-dillesoep - Stoofpotje van hert met veenbessen, gebakken spruitjes en aardappelwedges

 Zo 12 febr  Dagmenu + taartje

 Ma 13 febr  Groentesoep - Chipolata met ajuinsaus, bloemkool in Béchamelsaus en gekookte aardappelen

 Di 14 febr  Paprikasoep met Maredsous - Tongrolletjes met champagnesaus, garnaaltjes, broccoliroosjes en aardappelpuree

 Wo 15 febr  Minestronesoep - Orloffgebraad met Bordelaisesaus, groene boontjes en gekookte aardappelen

 Do 16 febr  Bloemkool-broccolisoep - Vol au vent met koekje, gestoofde wortel en peterselieaardappeltjes

 Vr 17 febr  Groentebouillonsoep met balletjes - Schartongfilet met choronsaus, warme groentjes en puree

 Za 18 febr  Tomatenroomsoep - Ardeeens varkensboomstammetje met cognacsaus, zuiderse groentjes en gegratineerde aardappelen 

 Zo 19 febr  Dagmenu + taartje

 Ma 20 febr  Groene groentesoep - Boerenbraadworst met vleesjus, rode kool en appel en gekookte aardappelen

 Di 21 febr  Champignonroomsoep - Zalmfilet met champagnesaus, warme tomaat en rozemarijn aardappeltjes

 Wo 22 febr  Courgettesoep - Kalkoenlapje met vleesjus, broccolimix en krieltjes

 Do 23 febr  Tomatenroomsoep met balletjes - Luikse balletjes met gegrilde pompoen en aardappelwedges

 Vr 24 febr  Erwtensoep met croutons en ham - Koolvisfilet met witte wijnsaus en een stoemp van boerenkool met spekjes

 Za 25 febr  Broccolisoep met kruidenkaas - Varkenshaasje met graanmosterdsaus, snijboontjes en gratin

 Zo 26 febr  Dagmenu + taartje

 Ma 27 febr  Peterseliesoep - Gebakken chipolata met spruitjes, spek en gebakken aardappeltjes

 Di 28 febr  Knolseldersoep met balletjes - Vispannetje op Oostendse wijze met fijne groentjes en puree

MAANDMENU
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TELEFOON : 03 376 71 07 
BANK  : BE07 3631 6852 0766

ALRO FOOD BV  -  DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER  -  BE0683.564.443

Duid hier uw maaltijden aan

met een fris slaatje en huisgemaakte cocktailsaus
(gewicht hele kreeft = +-700gr)


