
Bestellen kan elke weekdag voor 14 uur via telefoon, 
onze WEBSITE (NIEUW) of via email 03/ 376 71 07 

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

folder maart 2023

Zoals je kan merken zijn we helemaal klaar om de laatste wintermaand 
op een culinaire manier door te komen. We zijn uitermate blij dat zovelen onder jullie onze brood en banket 

service gebruiken. Niets zo handig als een lekker vers gebakken broodje, die bij je thuis geleverd wordt.

Verder nodigen we jullie graag uit om een kijkje te nemen naar onze specials die ook tegenwoordig
meer en meer in de smaak vallen.  Kortom, we hebben deze maand weer ons beste beentje voorgezet en 

hopen jullie weer stevig in de watten te mogen leggen.

Maart

Paasontbijt

Wil je lekker door Petrus Kok aan huis verwend worden met een Paasontbijt 
op zondag 9 april? Bestel dan snel voor 4 april jouw ontbijtdoos via onze chauffeurs, 
de website of via de telefoon!  Ben je een kleine eter? Dan volstaat het ontbijt zeker 
ook voor 2 personen. 

Het ontbijt wordt op zondag 9 april geleverd bij u thuis tussen 7u30 en 10 uur. 

Dranken:
• vers fruitsap 
• mini flesje bubbels

Charcuterie / beleg:
• boter, confituur en choco 
• jonge kaas en brie 
• gerookte ham en salami
• préparé
• tonijnsalade  
• gerookte zalm met ui
• hard gekookt eitje

Brood:
• 1 croissant, 
• 1 koffiekoek
• 2 pistolets,
• 2 sandwiches

Dessert:
• fruit yoghurt met granola
• paaseitjes
• appeltaartje

€ 30
per persoon



SPECIALS

Lasagne 
met brood 

(bolognaise / vegetarisch)

Soep van de dag
€ 2,50 / halve liter

€ 3,50 / liter

Gebraden kippenbout met 
appelmoes en gebakken 

aardappelen

Tomaat met roze garnalen, 
cocktailsaus en een variëteit 

aan groenten

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. 

Ovenschotel met kip,
groentjes, aardappelen 

en boursin

Paling in het groen
geserveerd met brood

€ 11
per maaltijd

€ 11per maaltijd

€ 25
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



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

 Wo 1 mrt  Preisoep - Varkensgebraad met rode wijnsaus, broccoli en gebakken aardappelen

 Do 2 mrt  Tomaat pompoensoep - Lamsnavarin met groene boontjes en aardappelgratin

 Vr 3 mrt  Groentebouillon met balletjes - Roodbaarsfilet met kreeftensaus en bloemkoolpuree  

 Za 4 mrt  Kervelroomsoep - Kippenbout met appelmoes en peterselieaardappelen

 Zo 5 mrt  Dagmenu met een taartje

 Ma 6 mrt  Broccolisoep met kruidenkaas - Gehaktballen met selder in tomatensaus en krieltjes

 Di 7 mrt Tomaat-courgettesoep - Ragout van hert met wintergroentjes en aardappelpuree

 Wo 8 mrt  Witloofroomsoepje - Ardeense burger met ajuinsaus, snijboontjes en wortelgratin 

 Do 9 mrt  Peterseliesoep - Coq au vin met zilveruitjes, spekjes, lentegroentjes en aardappelwedges

 Vr 10 mrt  Bloemkoolsoep met spekjes - Koolvisfilet met een mosterdsausje, broccoli, worteltjes en aardappelkrieltjes 

 Za 11 mrt  Tomatenroomsoep met balletjes – Varkensbrochette met een pindasaus, warme marktgroenten en gratin

 Zo 12 mrt  Dagmenu met een taartje

 Ma 13 mrt  Pompoencrémesoep - Blinde vink met een dragonsausje, warme groentjes en puree

 Di 14 mrt  Parmentiersoep met boursin - Pasta Diabolique met scampi en ricottakaas

 Wo 15 mrt  Kippenbouillonsoep met balletjes - Belgisch stoofvlees met bruin bier, gebakken witloof en peterselieaardappeltjes 

 Do 16 mrt  Chinese tomatensoep - Varkensmignonette met peperroomsaus, spruitjes, spek en krieltjes 

 Vr 17 mrt  Champignonroomsoep - Tongscharfilet op Normandische wijze met erwtjespuree met ajuin

 Za 18 mrt  Groene groentesoep - Gebakken kipfilet met champignonroomsaus, erwtjes en aardappelblokjes 

 Zo 19 mrt  Dagmenu met een taartje

 Ma 20 mrt  Tomatenroomsoep met balletjes - boerenworst met rode kool en gebakken aardappelen

 Di 21 mrt  Preisoep met ham - Vispannetjes op Oostendse wijze met pastinaakpuree

 Wo 22 mrt  Ajuinsoep met geraspte kaas - Varkenswangetjes met een tripelsausje, savooikool met spekjes en gratin 

 Do 23 mrt  Paprikasoep met kruidenkaas - Vol-au-vent met een parijse wortelen en gebakken aardappelen

 Vr 24 mrt  Witloofroomsoep - Blinde vink van zalm met een roomsausje, seizoensgroentjes en zoete aardappelpuree

 Za 25 mrt  Pompoensoep met zure room - Ossetong in madeirasaus met courgette, paprika en puree

 Zo 26 mrt  Dagmenu met een taartje

 Ma 27 mrt  Minestronesoep met balletjes - Gebakken kipfilet met natuursaus, appelmoes en gekookte aardappelen 

 Di 28 mrt  Erwtensoep met rookworst en croutons - Stoofpotje van konijn met bloemkoolstoempot

 Wo 29 mrt  Courgetteroomsoep - Lentegebraad met jagersaus, warme groentjes en gekookte aardappelen 

 Do 30 mrt  Bloemkool-broccolisoep - Hutsepot met Rodenbachbier, seizoensgroentjes en gebakken krielaardappelen 

 Vr 31 mrt  Groentesoep - Zalmfilet met een roomsausje en adijviepuree met spekjes


