
PETRUS   Welvaartstraat 44 

  2530 Boechout             

MAALTIJDSERVICE                                                                                       GSM 0468269370 

Soep + Hoofdgerecht + Dessert voor 10 EUR   info@petruskokaanhuis.be 
 

www.petruskokaanhuis.be                   Vind ons ook op facebook voor foto’s van onze gerechten! 
                                                         
   
 

BTW BE0683.564.443 •VERGUNNINGSNUMMER EETWARENINSPECTIE AER/ANT/019360 
ALRO FOOD BVBA  Rekening nr.: BE07 3631 6852 0766 

 
 
 

  
  2020 Januari   

  
Do 2 Jan Tweede Nieuwjaarsdag 

Vrij 3 Jan Pompoensoep, Schelvishaasje met kreeftensaus, broccoli en erwtenpuree met spekjes 

Zat  4 Jan Parmentiersoep, Varkensgebraad met mosterdsaus,  pompoen/knolselderblokjes en gekookte aard. 
Ma 6 Jan Bloemkoolsoep met ham, Hamburger met Provençaalse groenten en gratin 

Di 7 Jan Tomatenroomsoep met balletjes, Gebakken scampi met Oosterse groenten, kokos-currysaus en rijst 

Woe 8 Jan Broccolisoep, Belgisch stoofvlees met bruin bier, wortel en erwtjes en peterselieaardappeltjes 

Do 9 Jan Rode paprikasoep, Gebakken kippenbout met appelmoes en gekookte aardappel 

Vrij 10 Jan Erwtensoep met rookworst en croutons, Zalmfilet Béarnaise met spinaziestoemp en gepofte tomaat 
Zat  11 Jan Andalousische groentesoep, Varkenshaasje met champignonroomsaus, boontjes, spek en krieltjes 

Ma 13 Jan Courgettesoep met kruidenkaas, Chipolatta met witte kool in Béchamel en wortelpuree 

Di 14 Jan Wortel-paprikasoep, Vispannetje op Oostendse wijze met gestoofde prei en gekookte aardappel 

Woe 15 Jan Ajuinsoep met kaas, gebakken kipfilet met dragonsausje, groene boontjes en gratin 

Do 16 Jan Wortel-pompoensoep, Spaghetti Bolognaise met geraspte kaas (wegwerpbakje) 
Vrij 17 Jan Kervelsoep met balletjes, Tongrolletjes met beurre-blanc en geprakte bloemkoolaardappeltjes 

Zat  18 Jan Tomaat-paprikasoep, Witloof in de oven met kaas en gekookte aardappel 

Ma 20 Jan Aardappel-preisoep, Ardeens gehaktbrood met gestoofde wortel en romige krieltjes 

Di 21 Jan Kippenbouillonsoep, Pladijsfilet met witte wijnsaus, fijne groentjes en venkelpuree 

Woe 22 Jan Wortel-pastinaaksoep, Stoofpotje van kip met oude geuze, gebakken ui en gekookte aardappel 

Do 23 Jan Brunoise groentesoep, Varkensgebraad met peperroomsaus, champignons, witloof en gratin 

Vrij 24 Jan Tomaat-courgettesoep, Pasta putanesca met scampi, olijven en parmesan (wegwerpbakje) 

Zat  25 Jan Waterkerssoep, Wildstoverij met wintergroenten en krieltjes 

Ma 27 Jan Champignonroomsoep, gebakken braadworst met waterkersstoemp met spek en pickles 

Di 28 Jan Minestronesoep met balletjes, zeebaarsfilet met zuiderse groenten en rijst 

Woe 29 Jan Witloof-dillesoep, Konijn met rode wijn, gebakken champignons en gratin dauphinois 
Do 30 Jan Wortel-seldersoep, Kalfsfricassee met zilveruitjes, broccoli en gebakken aardappel 

Vrij 31 Jan Preisoep met ham, Kabeljauwfilet, dijonaisesaus en knolselderpuree 

   



Wij leveren maandag tem zaterdag de maaltijden tussen 8h en 13h. Voor zondag kan er 
zaterdag een koude maaltijd in porselein geleverd worden die U kan opwarmen in de 
(microgolf)oven. Deze maaltijden worden elke dag ’s morgens vers bereid in onze eigen 
keuken alvorens ze worden uitgeleverd. Hiervoor werken we met verse producten om een zo 
hoog mogelijke kwaliteit na te streven. Het is ons doel om gezonde en evenwichtige 
maaltijden aan te bieden. Al onze ingrediënten worden volgens HACCP normen vervaardigd.  

Het dagmenu bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert van de dag. Deze menu wordt 
geleverd in porseleinen borden of in aluminium bakjes. Gelieve de porseleinen schaaltjes af 
te wassen a.u.b. De aluminium bakjes dient u zelf weg te werpen.  De dagmenu kan afwijken 
van de vooropgestelde menu, dit hangt af van het aanbod op de markt. 

De warme maaltijden dienen geconsumeerd te worden op de dag van levering. Koude 
maaltijden kunnen tot 2 dagen na levering bewaard worden in de ijskast. 

Gelieve de thermobox open te doen op het moment dat u gaat eten, om afkoeling tegen te 
gaan. Zeker niet op of tegen een warm vuur plaatsen a.u.b. In geval van beschadiging (of 
verlies) van het porselein en/of de box dient er een compensatie betaald te worden. (15 EUR 
– soepkommetje, 20 EUR – bord, 40 EUR – box). Het Porselein zo goed mogelijk proper maken 
aub! Dit voor de hygiëne van iedereen!!! Indien de box na 7 dagen, zonder nieuwe bestelling, 
nog niet terug in ons bezit is, wordt er een compensatie van 10 EUR per dag aangerekend 
vanaf dag 8. Dit om verlies tegen te gaan! U dient dus zelf contact op te nemen met ons op 
het telefoonnummer 0468 26 93 70, zodat we de box terug kunnen komen ophalen!  

Wijzigingen i.v.m leveringen dienen de dag voordien, voor 17h gemeld te worden. 

Op aanvraag kan u ook onze allergenenkaart bekomen. Door een maaltijd te bestellen, gaat u 
akkoord met de voorwaarden, beschreven in deze tekst. 

Om uw maaltijd te bekomen, vragen wij u om bij onze chauffeurs bonnetjes aan te kopen. 
Aangekochte bonnetjes worden niet teruggenomen. 

1 bon = 1 maaltijd = 10 EUR 

200 EUR = 20 maaltijden + 1 GRATIS  

400 EUR = 40 maaltijden + 4 GRATIS  

1000 EUR = 100 maaltijden + 12 GRATIS 

Betaling via overschrijving is ook mogelijk.  Rek.nr. BE07 3631 6852 0766 

Smakelijk,            

Team Petrus 

   


