Menu Augustus 2020
Za

1 aug

Courgettesoep met kruidenkaas, balletjes in tomatensaus, sperzieboontjes en gebakken aardappel

Zo

2 aug

Aardappel-prei soep, kippenboomstammetje met vleesjus en preipuree

Ma

3 aug

Tomatensoep, chipolata met bloemkool, bechamelsaus en puree

Di

4 aug

Kervelsoepje, kabeljauwﬁlet met hollandaisesaus en peterselieaadappeltjes

Wo

5 aug

Kippenbouillonsoep met brunoisegroentjes, varkensgebraad met peperrroomsaus en geb. aardappel

Do

6 aug

Wortel-paprikasoep, romige pasta met kip, champignons en spinazie

Vr

7 aug

Minestronesoep, zeebaarsﬁlet met kreeftensaus, gepofte tomaat en spinaziepuree

Za

8 aug

Gazpacho (koude Spaanse soep), varkenssaté, lentegroentjes en gratin

Ma 10 aug Groene groentensoep, kippenbout met Provençaalse saus, zuiderse groentjes en gebakken patatjes
Di

11 aug Peterseliesoepje, zalmﬁlet met bearnaisesaus, broccoli en puree

Wo 12 aug Preisoep met ham, varkenshaasje met rode wijnsaus, spinazie en zoete aardappel
Do 13 aug Tomatenroomsoep met balletjes, kalkoenﬁlet archiduc met gestoofde wortel en gebakken aardappel
Vr

14 aug Bloemkoolsoep, gebakken scampi met pernodsausje en zuiderse groentenstoemp

Za

15 aug Witloofsoep met ham, boerenbraadworst met vleesjus, erwtjes en puree **

Ma 17 aug Groentesoep, witte pens met appelmoes en gebakken patatjes
Di

18 aug Juliennesoep, vis van de dag met beurre-blanc van Hoegaarden, spruitjes en gekookte aardappel

Wo 19 aug Toscaanse groentesoep, gele curry van kip en groentjes met geparfumeerde rijst
Do 20 aug Ajuinsoep met kaas, speenvarken met mosterdsaus en wortelpuree
Vr

21 aug Brunoise groentesoep, tangrolletjes in witte wijnsaus met gestoofde prei en puree

Za

22 aug Wortelsoep, varkenskotelet met jus, bloemkool en gratin

Ma 24 aug Andalusische groentesoep, hamburger met gekarameliseerde ajui, bbq-saus en gebakken patatjes
Di

25 aug Kippenvelouté, pladijsﬁlet met kappertjesboter, zomere groentjes en puree

Wo 26 aug Bloemkool-brocolisoep, varkensgebraad met mosterdsaus, savooikool en gratin
Do 27 aug Tomatenroomsoep, vol-au-vent met fris slaatje, koekje en gekookte aardappel
Vr

28 aug Waterkerssoep, vis van de dag met saus Véronique, erwtjes, champignons en puree

Za

29 aug Bouillabaisesoep, kippengyros met zuiderse groentjes en rijst

Ma 31 aug Preisoep met ham, Hongaarse goulash met gekookte aardappel

** 15 augustus is onze keuken gesloten. We leveren de maaltijden voor 15 aug de dag voordien
Normale portie (senioren)

Grote portie (volwassenen)

1 maaltijd = 10 euro

1 maaltijd = 15 euro

200 euro = 20 maaltijden + 1gratis
400 euro = 40 maaltijden + 4 gratis
1000 euro + 100 maaltijden + 12 gratis

300 euro = 20 maaltijden + 1gratis
600 euro = 40 maaltijden + 4 gratis
1500 euro + 100 maaltijden + 12 gratis

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

Zomerse Specials

Mosselen

Zin in een heerlijke pot mosselen? Wij brengen ze
gekuist en reeds in de kookpot met groentjes. Je
moet ze enkel nog 5 minuten op het vuur zetten.

Salade v/d Chef

We leveren de mosselen met mosselsaus en ciabatta.

Niets smaakt beter op een zomerse dag dan een
frisse salade van onze chef.

18,00 euro p.p.

Elk weekend voorzien we een andere salade met
verse groentjes.

Verkrijgbaar van 20 juni tot 31 augustus

Ook een ideaal gerecht voor als je bezoek krijgt.

10 euro / 1 bon
Verkrijgbaar van 1 juni tot 31 augustus
Enkel op zaterdag & zondag

BBQ pakket

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 / …
Liever een pakket op maat? Dat kan je via mail of
telefoon bestellen.

Soep

Ook fan van je dagelijkse soepje? Of zoek je nog een
lichte maaltijd voor ’s avonds?
Onze soepen kan je steeds per liter bestellen.

25,00 euro p.p.

3,5 euro / liter

Verkrijgbaar van 1 juni tot 31 augustus
Vanaf 4 personen

Dagelijks beschikbaar

Info & Bestellingen

Neem een kijkje op onze website voor meer info en onze voorwaarden met betrekking tot onze
aanbiedingen.
Bestellen kan zoals steeds online, per mail of telefonisch.

Feest Catering
Heb je binnenkort een feest
gepland?
Denk dan ook eens aan ons voor
d e c a t e r i n g ! Va n s i m p e l e
gerechtjes tot restaurantkwaliteit.
Of je nu vis, vlees of vegetarisch
wenst te eten. Onze koks helpen
je graag verder met een op maat
gemaakt menu en tegen een
budgetvriendelijke prijs.

Van 5 tot 500 personen!
Niet enkel grote groepen kunnen
bij ons terecht. Ook voor een
intiem moment onder vrienden of
familie leveren we graag de
maaltijden aan huis.
Heb je toch een grotere groep en
heb je niet voldoende bestek,

servies, tafels en stoelen? Ook
hiervoor kan je bij ons terecht.
Feest in je eigen bubbel
Dus aarzel niet en bel ons! Wij
helpen je met plezier verder. Zo
kan jij in alle comfort en in je
eigen veilige omgeving genieten
van het lekkere eten van “Petrus
kok aan huis.”

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

Creuse ﬁnes de claires
6 oesters natuur

6 oesters met Aziatische dressing
+ ﬂes champagne

€ 15,00

€ 17,50
€ 30,00

Kreeft Belle vue
+ 800 gr. incl. slaatje & sausje
+ ﬂes champagne

€ 65,00

€ 30,00

Bestel nu je dagelijkse
hoeveelheid vers fruit in de
vorm van een overheerlijke
fruitbox.
Fruitboxen zijn verkrijgbaar in 3
formaten S-M-L en bestaan uit
een gevarieerd assortiment
fruit.
Meer info kan je op onze site
terugvinden.

Contacteer ons
tel.:

03 376 71 07

site:

www.petruskokaanhuis.be

mail:
adres:

rek.nr.:

info@Petruskokaanhuis.be
Duwijckstraat 17 2500 Lier
BE07 3631 6852 0766

Bekijk onze website voor onze verkoopsvoorwaarden &
voorwaarden omtrent lopende promoties.
“Petrus kok aan huis” maakt deel uit van ALRO FOOD SERVICES BVBA
VERGUNNINGSNUMMER EETWARENINSPECTIE AER/ANT/019360

Menu augustus 2020

Augustus = mosselfestijn!
Verwen jezelf en gun je een overheerlijke pot Zeeuwse
mosselen. Wij leveren de mosselen gekuist, voorzien van de
juiste garnituur, mosselsaus en ciabatta in
een mooi mosselpot aan je deur.
Je hoeft de pot dus nog maar enkele minuten op het vuur te
plaatsen en je kan genieten van een
heerlijke portie verse mosselen

PROMO - PROMO - PROMO - PROMO
Bestel voor 4 personen mosselen en krijg er
een lekker ﬂesje wijn gratis bij.

18 euro: Mosselen natuur
19 euro: Look-room / Witte Wijn
Provençaalse- & Thaise wijze

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

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.
01 aug
08 aug
15 aug
22 aug
25 aug

Zuiderse salade met
Gegrilde groentjes en feta
Biet, granny smith & witloof
Salade met kip
Russische salade
Salade Nicoise
Bezoek?

Vraag zeker ook naar onze grote koude schotels. Op
maat gemaakt voor jouw gezelschap; ideaal voor deze
zomerse dagen.
Alro Food Services

Duwijckstraat 17

2500 Lier

