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NIEUW : MIXED GRILL
met kipfilet en varkensmignonette en
merguezworstje
Bij dit weertje past toch een mixed grill met gemarineerde
kipfilet, een varkensmignonette en een merguezworstje?
Dit serveren we samen met een zomers slaatje, gebakken
aardappelen en een koud barbeque sausje.
Inclusief soepje en dessert.
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Zalig genieten van extra
ZOMERSE GERECHTEN
Tijdens deze warme maanden zetten we extra frisse,
zomerse gerechtjes op onze specialkaart. Dus als je een
keer ons dag menu wenst te wijzigen in één van deze
gerechten, geef je dit best de dag ervoor telefonisch of
via mail aan ons door (vóór 14 uur).

TEL : 03/ 376 71 07

Tijdens de zomer kunnen jullie dagelijks drie heerlijke maaltijdsalades bestellen.
Deze serveren wij uiteraard met soep en dessert.

CAESAR SALADE

Met kippenreepjes, croutons, ansjovis, parmezaanse kaas en een caesardressing.

€ 11

per

maaltijd

GEROOKTE ZALM SALADE
Met een variëteit aan groentjes en een bieslookdressing.

SALADE met brie

Een variëteit aan groenten, een notenmengeling, rozijnen en een honingdressing.

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

ZOMER-SPECIALS

€ 11

per m

aaltijd

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 en gedurende heel de zomer aan € 11 kunnen leveren! Zo kunnen we je steeds van een
lekkere maaltijd naar keuze voorzien. Alle specials leveren we met soepje en dessert.

varkenswangetjes
met Rodenbachsaus

lasagne

soep van de dag

(+- 450gr)
bolognaise / vegetarisch

€ 2,50 / halve liter
€ 3,50 / liter

pasta Carbonara

ossetong in Madeirasaus

verschillende salades

gerookte zalm, brie of caesar

Warme Maaltijden aan huis
soep - hoofdgerecht - dessert

Normale portie (senioren)

Grote portie

1 maaltijd = 11 euro

1 maaltijd = 15 euro

220 euro = 20 maaltijden + 1 gratis
440 euro = 40 maaltijden + 2 gratis
1100 euro = 100 maaltijden + 5 gratis

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 met vermelding van
uw leveringsadres op rekening BE07 3631 6852 0766

15 AUGUSTUS

BROOD & BANKET

(BELANGRIJKE MEDEDELING)

Maak je ook graag gebruik van de brood en banket
service van Petrus Kok aan huis?
Wij leveren elke dinsdag en donderdag vers
gebakken brood van de warme bakker bij jou thuis.
Zo hoef jij niet de baan op en kan je toch genieten
van dat heerlijk vers brood.
Verder hebben we ook tal van lekkere
gebakjes! Ideaal voor al die zoetebekjes of als je
bezoek krijgt.

Maandag 15 augustus vieren wij samen met jullie de
Antwerpse moederdag. De maaltijden voor deze dag
worden op zaterdag 13 augustus koud geleverd.
Je kan de maaltijden van de witte plastiek bakjes
heel éénvoudig in de microgolfoven opwarmen op 750
watt gedurende 3 à 4 minuten. Gebruik je liever je
oven? Verwarm dan de maaltijd op een bord (want de
plastiek bakjes smelten in een oven) gedurende 18 à 20
minuutjes in de oven op 160 graden.

ELKE DINSDAG EN DONDERDAG
Klein brood (wit of bruin)
400 gr.
€ 2,40
Groot brood (wit of bruin)
800 gr.
€ 3,00
Rozijnenbrood
400 gr
€ 3,90
Ciabatta brood		
€ 2,00
Patisserie 		
€ 3,00
boules/rijsttaartje/bavarois/appeltaartje

MOSSELEN witte wijn (TOT 31 AUG)

€ 22
per pot

Met een mosselsausje en een ciabatta is dit het ideale zomergerecht.
We leveren de mosselen gekuist en met groentjes in een mosselpot
samen met versee dagsoep en een dessertje.
BEREIDINGSWIJZE : de pot op het vuur plaatsen en gedurende 5 à 7
minuten laten koken, even opschudden en als alle mosselen
open zijn de mosselen klaar.

LET OP : 3 dagen op voorhand te bestellen

www.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

altijd

Ma 1 aug

Courgettesoep - Mixed grill van kipfilet, varkensmignonette en merguezworstje, slaatje en gebakken aardappelen

Di 2 aug

Wortel-pastinaaksoep met balletjes - Tongrolletjes met Duglérésaus, groene boontjes en zuiderse puree

Wo 3 aug

Broccolisoep met kruidenkaas - Cordon bleu met natuur saus, warme groentjes en gekookte aardappelen

Do 4 aug

Tomatenroomsoep - Tagliatelli met gehaktballetjes, parmezan, pesto, champignons, courgette en geroosterde kerstomaatjes

Vr 5 aug

Zomerse erwtensoep met ham - Vis van de dag met een sausje van Brugs witbier, zomerse groentjes en peterseliepuree

Za 6 aug

Pompoensoep met zure room - Traag gegaard speenvarken met jagersaus, bloemkool in béchamel en gekookte aardappeltjes

Zo 7 aug

Dagsoep - Coq au vin met zilveruitjes, lentegroentjes en aardappelwedges

Ma 8 aug

Witloofroomsoep met spekjes - Gebakken hamburger met ajuinsaus, gestoofde wortel en gratin dauphinois

Di 9 aug

Bloemkoolsoep - Gebakken scampi met kokos-currysausje, Oosterse groentjes en nasi goreng

Wo 10 aug Tomaat–paprikasoep met balletjes - Gegrilde braadworst met mosterd uit Dijon, zuurkool met spekreepjes en gekookte aardappel
Do 11 aug Groene groentesoep - Lasagne bolognaise (wegwerpbakje)
Vr 12 aug

Velouté van raapjes - Vispannetje met kreeftensaus, erwtjes, champignons en spinaziepuree

Za 13 aug Aardappel-preisoep - Orloffgebraad met Bordelaisesaus, groene boontjes en gratin
Zo 14 aug Dagsoep - Stoofvlees met gebakken aardappelwedges en worteltjes
Ma 15 aug Peterseliesoep - Varkenshaasje met portosaus, tomaat uit de oven en krieltjes (FEESTDAG)
Di 16 aug

Tomatenroomsoep - Sliptongetjes met kappertjes/botersaus, fris slaatje, verse tartaar en puree

Wo 17 aug Groentenbouillonsoep - Gevuld witloof met gehakt, spek, Provençaalse saus en gekookte aardappelen
Do 18 aug Kervelroomsoep met balletjes - Caesar salade met parmezaanse kaas, ansjovis, croutons, groentjes en een broodje (KOUD)
Vr 19 aug

Venkelsoep met dille - Vis van de dag met witte wijnsaus, boontjes en een groentenpuree

Za 20 aug Toscaanse groentesoep - Hongaarse goulash met wortel en erwtjes en rijst
Zo 21 aug Dagsoep - Parelhoenfilet met champignonroomsaus, witloofslaatje met yoghurtdressing en rosti
Ma 22 aug Bloemkoolsoep met peterselie - Merguezworstje met tzaziki, griekse pasta en een wortel/koolslaatje
Di 23 aug

Tomaat-courgettesoep - Koolvisfilet met mosterdsaus, gegrilde groentjes en natuurpuree

Wo 24 aug Kippenbouillonsoep met balletjes - Stoofpotje van rundsvlees met bruin bier, witloofslaatje en peterselieaardappeltjes
Do 25 aug Pompoen-paprikasoep met kruidenkaas - Varkensspiering in zoetzure saus met wokgroentjes en gebakken groentenrijst
Vr 26 aug

Preisoep met ham - Gebakken scampi met Pernodsausje, gestoofde venkel en spinaziepuree

Za 27 aug Tomatenroomsoep - Vleesbrood met kriekjes en aardappelpuree
Zo 28 aug Dagsoep - Varkensgebraad met peperroomsaus, wortel/knolselderblokjes en krieltjes
Ma 29 aug Groene groentesoep met vermicelli - Gebakken kippenfilet met kippenjus, appelmoes en puree
Di 30 aug

Zomerse Pompoencrémesoep met balletjes - Salade tomaat crevette, verse groentjes, aardappelsalade en een broodje (KOUD)

Wo 31 aug Kippenvelouté met fijne groentjes - Kalfsfricassée met zilveruitjes, spek, gestoofde groentjes en duchesse-aardappelen

TELEFOON : 03 376 71 07
BANK : BE07 3631 6852 0766
ALRO FOOD BV - DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER - BE0683.564.443

Wijzigingen mogelijk daar onze koks steeds met verse dagproducten werken!

MAANDMENU

€ 11

per ma

