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HMMM ... ‘T IS HERFST!!

De zomer verlaat alweer stilaan het land, maar niet getreurd want in de maand oktober
hebben we weer tal van lekkere herfstgerechten met verse groentjes voor jullie klaar staan.
Naast deze dagmenu’s hebben onze koks ook weer 3 nieuwe specials gerechten voor jullie op het menu
staan, die we je elke dag kunnen leveren. Kortom, het wordt weer een maand om duimen
en vingers bij af te likken.
Vanaf nu kan je ook met je bancontact betalen bij onze chauffeurs.
Zo hoef je geen gepast geld meer te voorzien om de maaltijden of bonnetjes te betalen.
Handig toch!

Bestellen kan elke weekdag tot 14 uur 03/ 376 71 07
Stoofpotje van konijn met pruimen
met warme dagverse groentjes en gebakken aardappelen

€ 11

per m

aalti

€ 11

jd

Salade met gebakken spek en roquefortkaas

en een variëteit aan groentjes en een aardappelsalade

aaltijd

per m

Zalmfilet met béarnaisesaus

met warme dagverse groentjes en aardappelpuree

€ 12

per m

aaltij

d

Bij al onze herfstspecials serveren we een verse dagsoep en een dessertje.

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

SPECIALS
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 (tusen € 11 en €23)
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.

€ 11

€ 23

per m

per maaltijd

aaltijd

€ 3,5
per li

ter

Paling in’t groen

Lasagne

met brood

€ 2,50 / halve liter
€ 3,50 / liter

€ 11

€ 12

per

Soep van de dag

met brood
(bolognaise / vegetarisch)

per

€ 11

ltijd

maa

per m

aaltijd

ijd
aalt

m

Stoofpotje van konijn

Zalmfilet

met pruimen, dagverse groentjes
en gebakken aardappelen

met warme dagverse groentjes
en aardappelpuree

Salade met roquefort & spek
en een variëteit aan groentjes

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

BROOD & BANKET
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, boules, tarte tatin en
diabeet dessertjes kunnen we u elke dag
leveren.
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
Boules					€ 3,00
Rijst-taartje 				€ 3,00
Bavarois 				€ 3,00
€ 4,00
Tarte Tatin (om warm of koud te eten)
Diabeet gebakje met fruit		
€ 3,00

CONTACTEER ONS
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.

BESTELLEN VOOR 14 UUR
na 14 uur = antwoordapparaat

NIEUW !!
BETALEN MET BANCONTACT
Alle gerechten en bonnen kunnen vanaf nu ook met
de bankkaart bij onze chauffeur betaald worden.
Je hoeft dus niet meer gepast geld te voorzien.

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

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

Za 1 okt

Knolseldersoep - Traag gegaard speenvarkenfilet met champignonroomsaus, wortel, pompoen en peterseliekrieltjes

Zo 2 okt

Dagmenu

Ma 3 okt

Witloofsoep - Ardeens varkensboomstammetje met natuursaus, courgette, paprika en spinaziepuree

Di 4 okt

Kippenbouillonsoep met balletjes - Vis van de dag met mosterdsaus, broccoliroosjes en puree

Wo 5 okt

Erwtensoep met spek - Gebakken kipfilet met kruidenkaas, erwtjes, champignons en gekookte aardappelen

Do 6 okt

Champignonroomsoep – Runderlapjes met trappistensausje, snijboontjes en pompoengratin

Vr 7 okt

Broccolisoep - Gebakken Scampi “Diabolique” met zuiderse groenten, tagliatelli en parmezaanse kaas

Za 8 okt

Minestronesoep met balletjes - Varkenshaasje met jagersaus, warme groentjes en gebakken aardappel

Zo 9 okt

Dagmenu

Ma 10 okt

Witloof-dillesoep - Gebakken braadworst met natuursaus, rode kool en gekookte aardappelen

Di 11 okt

Pompoen-paprikasoep - Tongrolletjes met wite wijnsaus, erwtjes en geprakte bloemkoolpatatjes

Wo 12 okt

Courgettesoep met kruidenkaas - Zuiders gehaktbrood met Provençaalse saus, tomaat uit de oven en rosti aardappelen

Do 13 okt

Groentenbouillon met balletjes - Varkensgebraad met graanmosterdsaus, savooikool met spek en wortelpuree

Vr 14 okt

Bloemkoolsoep met ham - Gebakken zalmfilet met béarnaisesaus, warme groentjes en preistoemp

Za 15 okt

Broccolisoep - Hongaarse goulash met erwtjes, courgette, aubergine en rijst

Zo 16 okt

Dagmenu

Ma 17 okt

Peterseliesoep - Gebakken hamburger met ajuinsaus, wortelstoemp

Di 18 okt

Tomaat-courgettesoep - Heekfilet met kruidensaus, warme groentjes met puree van waterkers

Wo 19 okt

Kervelsoep met balletjes - Belgisch stoofvlees met gebakken witloof en krieltjes

Do 20 okt

Pompoen-wortelsoep - Witloof in de oven met ham, kaassaus en gekookte aardappeltjes

Vr 21 okt

Bloemkoolsoep - Kabeljauwfilet met beurre blanc van Hoegaerden, gestoofde prei en stoemp van andijvie en spek

Za 22 okt

Tomatenroomsoep met balletjes - Gevulde kalfsborst met saus van La Chouffe, boontjes met spek, en gratin

Zo 23 okt

Dagmenu

Ma 24 okt

Erwtensoep met ham en croutons - Gehaktballen met warme krieken en gekookte aardappel

Di 25 okt

Preisoep - Vis van de dag met tomatensaus, courgette, champignons en peterseliepuree

Wo 26 okt

Linzensoep met brunoise groentjes - Vol au vent met koekje, herfstgroentjes en gratin

Do 27 okt

Ajuinsoep met geraspte kaas - Herfstgebraad met mosterdsausje, wortel en erwtjes en gebakken aardappel

Vr 28 okt

Tomatensoep met balletjes - Vispannetje op Oostendse wijze met fijne groenten en natuurpuree

Za 29 okt

Kippenroomsoep - Chipolatta met vleesjus, gegratineerde bloemkool en gekookte aardappel

Zo 30 okt

Dagmenu

Ma 31 okt

Pompoensoep met ham - Boomstammetje met bruine saus, boontjes met spek en puree

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

