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December
FEESTMAAND

Laat je door de koks van Petrus verwennen tijdens de maand december en de komende feestdagen.
Wij bereiden weer verschillende feestmenu’s en feestspecials voor jullie klaar om
van te smullen tijdens de gezellige feestdagen.
De feestgerechten leveren onze chauffeurs op zaterdag 24 december
en zaterdag 31 december bij u thuis tussen 9u en 14u.
Deze feestmenu’s worden in aluminium schotels geleverd die u gemakkelijk in een hetelucht oven kan
opwarmen gedurende 20 minuten op 160°. Hebt u geen oven en enkel een microgolfoven? Dan dient u de
inhoud over te scheppen op een bord dat u gedurende 3 à 4 minuutjes mag opwarmen in de microgolfoven.
Wij wensen jullie alvast smakelijke eten en fijne feestdagen.
Het Petrus-Team!

FEESTSPECIALS moeten 5 weekdagen op voorhand besteld
worden. Dit is dus voor maandag 19 en 26 december!
Bestellen kan via telefoon of email.

BROOD & BANKET SERVICE
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 (OOK OP 24 EN 31 DEC.)
Ciabatta brood			
€ 2,50
Boules					€ 3,00
Rijst-taartje 				€ 3,00
Bavarois (1 stukje)			
€ 3,00
€ 4,00
Tarte Tatin (om warm of koud te eten)
		

CONTACTEER ONS
U kan uw vragen of bestellingen via email of
telefoon aan ons doorgeven.
Telefonsch zijn wij bereikbaar van 9 tot 14 uur.
Na 14 uur kan u steeds een berichtje of uw
bestelling inspreken op ons antwoordapparaat.
Bestellingen dienen steeds voor 14 uur geplaatst te
worden om de volgende dag te kunnen leveren met
uitzondering van de feestgerechten.

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

SPECIALS

deze gerechten worden NIET geleverd op zaterdag 24 en 31 december

€ 11

€ 3,5

per m

aaltijd

per li

ter

Soep van de dag

Lasagne met brood
(bolognaise / vegetarisch)
(+ soep & dessertje)

Quiche Lorraine
met brood
(+ soep & dessertje)

€ 2,50 / halve liter
€ 3,50 / liter

€ 11

€ 13

per m

aaltijd

per maaltijd

Stoofpotje van wild

Carpaccio van rundsvlees

met warme groentjes en gebakken
aardappelen (+ soep & dessertje)

met brood,
(+ soep & dessertje)

Salade geitenkaas en spek
met een variëteit aan groentjes
(+ soep & dessertje)

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 of met de bankaart bij levering
of via overschrijving met vermelding van
uw leveringsadres op rekening BE07 3631 6852 0766

FEEST-SPECIALS

Deze gerechten worden enkel geleverd op ZATERDAG 24 en 31 december.
Bestellingen dienen ten laatste op maandag 19 en 26 december doorgegeven worden.

Gravad Lax

Voorgerecht en soep

met waterkers en een
dille-dressing
€ 16

Tomatenroomsoep
met balletjes
€ 4/liter

Glaasje garnaalcocktail

met een slaatje en cocktailsaus
€ 10

Bisque

met grijze Noordzee garnalen
€ 8,50/liter

Carpaccio van rundsvlees
met zongedroogde tomaten,
parmezaanse kaas en rucola
€ 12

1/2 Kreeft Belle-Vue

met frisse salade, cocktailsaus
(gewicht volledige kreeft +-750gr)
€ 33
(€ 59 hele kreeft)

Stoofpotje van hertekalf

met wintergroentjes, peertje,
veenbessen en pommes duchesse
€ 21

Chocolademousse

met een chocolade garnituur
€5

Hoofdgerecht
Parelhoenfilet

Op vel gebakken zalmfilet

met een sausje van appelsien en grand
met champagnesaus, grijze garnalen,
marnier, gecarameliseerd witloof, appeltje, groene asperges en een aardappelcréme
veenbessen en aardappelgratin
van pastinaak
€ 25
€ 22

Dessert
Kerststronkje

met slagroom en ananas
€6

Tarte Tatin

omgekeerd appetaartje met kaneel, crème
anglaise (lekker koud of warm)
€ 5,5

PER LEVERING VANAF 40€ ONTVANGT U
VAN PETRUS EEN GRATIS FLES WIJN (75CL).
OP ZATERDAG 24 EN 31 DECEMBER LEVEREN WIJ U
ENKEL DE FEESTGERECHTEN KOUD AAN HUIS!

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

Do 1 dec

Wortelsoep met spekjes - Belgisch Stoofvlees met bruin bier, snijboontjes en aardappelwedges

Vr 2 dec

Bloemkool-broccolisoep - Tongrolletjes à la Dugléré met erwtjes en stoemp van spinazie

Za 3 dec

Minestronesoep met balletjes - Hertenburger met savooikool, spek en gratin

Zo 4 dec

Dagmenu + taartje

Ma 5 dec

Witloofroomsoep - Varkensgebraad met mosterd uit Dijon, zuurkool met spekreepjes en gekookte aardappelen

Di 6 dec

Wortel-pompoensoep - Zalmfilet met kreeftensaus, warme groentjes en broccolipuree

Wo 7 dec

Erwtensoep - Videe van kip, koekje, wortel en gebakken aardappelen

Do 8 dec

Paprikasoep met roomkaas - Gehaktbrood met krieken en gekookte aardappel

Vr 9 dec

Champignonroomsoep - Tagliatelli putanesca met scampi, zuiderse groenten, feta en olijven

Za 10 dec

Kervelsoep met balletjes - Boeuf Stroganoff met wintergroenten en een puree

Zo 11 dec

Dagmenu + taartje

Ma 12 dec

Tomatenroomsoep met balletjes - Boerenbraadworst met vleesjus, rode kool en gebakken aardappelwedges

Di 13 dec

Bloemkoolsoep - Vispannetje op Oostendse wijze met broccoli en preipuree

Wo 14 dec

Paprikasoep - Hertekalfragout met appel, veenbessen en krieltjes

Do 15 dec

Erwtensoep met spek en croutons - Vogelnestje met tomatensaus, bloemkool en gebakken aardappelen

Vr 16 dec

Parmentiersoep met kruidenkaas – Victoriabaars met Dijonaisesaus, gestoofde prei en geplette aardappelen

Za 17 dec

Witloofsoep met dille - Wok met rundsreepjes, satésaus en gebakken rijst

Zo 18 dec

Dagmenu + taartje

Ma 19 dec

Tomaatcourgettesoep - Mosterdgebraad met tripelsausje, wintergroentjes en gratin

Di 20 dec

Julienne groentesoep - Koolvisfilet met een sausje van trippel, gestoofde venkel en puree

Wo 21 dec

Broccolisoep - Gebakken kipfilet met dragonsausje, groene boontjes, champignons en gratin

Do 22 dec

Witloofroomsoep - Hertenvink met cognacsaus, spruitjes en aardappelrostis

Vr 23 dec

Pastinaak-pompoensoep – Alaska Pollak met beurre blanc van Hoegaerden en stoemp van boerenkool & spek

Za 24 dec

Feest-specials

Zo 25 dec

Feest-specials

Ma 26 dec

Groentesoep - Kippenbout met natuursaus, appelmoes en gebakken aardappeltjes

Di 27 dec

Knolseldersoep met witbier - Vispannetje op grootmoeders wijze met prei, chamignons en aardappelpuree

Wo 28 de

Kippenroomsoep met balletjes - Gehaktballen met selder in tomatensaus en gekookte aardappel

Do 29 dec

Tomatenroomsoep met balletjes – Chipolatta met braadjus, bloemkool in béchamelsaus en knolseldergratin

Vr 30 dec

Groene groentesoep - Pangasiusfilet pestosaus en een stoemp van spinazie

Za 31 dec

Feest-specials

Zo 1 jan

Feest-specials

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

