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 *Van Mei t.e.m. September kan er op zaterdag een salade besteld worden. Dit dient ten laatste op 
donderdag telefonisch voor 17u, of op donderdag aan de chauffeur gemeld te worden. 

  
  2019 Juli   

  
Ma 1 Juli Witloof-dillesoep, vol-au-vent met koekje, slaatje en gebakken krieltjes 
Di  2 Juli Ajuinsoep met geraspte kaas, zalmfilet met béarnaisesaus, broccoli en puree 
Woe 3 Juli Brunoise-groentensoep, varkensgebraad met blackwell-saus, groene boontjes en gratin  
Do 4 Juli Tomatensoep, gehaktballen op luikse wijze met spek en andijviepuree 
Vrij 5 Juli Peterseliesoep, gebakken scampi met wokgroenten, currysaus en rijst 
Zat 6 Juli Toscaanse groentensoep, Kalkoenpavé met jagersaus, gestoofd witloof en krieltjes 
 

 
Of Caesarsalade met kip, parmesan dressing en croutons* 

Ma 8 Juli Bloemkoolsoep, gehaktbrood met ajuinsaus, wortelpuree en wortelgarnituur 
Di  9 Juli Courgettesoep met kruidenkaas, schelvishaasje met kreeftensaus en krieltjes 
Woe 10 Juli Rode paprikasoep met balletjes, witte pens met appelmoes en gebakken aardappel 
Do 11 Juli Champignonsoep,  gebakken hamburger Stroganoff, zuiderse groenten en gratin 
Vrij 12 Juli Minestronesoep, tongrolletjes in witte wijnsaus, gestoofde prei en puree 
Zat 13 Juli Groene groentesoep, Varkenshaasje, champignonsaus, wortel en erwtjes en gek. Aard. 
 

 
Of Luikse salade met gebakken appel en spek* 

Ma 15 Juli Seldersoep, Orloffgebraad met tuinboontjes en gratin dauphinois 
Di  16 Juli Parmentiersoep met kruidenkaas, scampi diablo met zuiderse groenten en pasta 
Woe 17 Juli Tomaat-courgettesoep, gebakken kipfilet met peperroomsaus, spîtskool en krieltjes 
Do 18 Juli Kippenbouillonsoep , Tomaat Varsie, provençaalse saus en gekookte aard. 
Vrij 19 Juli Broccolisoep, Roodbaarsfilet met mosterdmousseline, gepofte tomaat en spinaziepuree 
Zat 20 Juli Waterkerssoep, chipolatta met bloemkool in béchamelsaus en krieltjes 
 

 
Of Griekse salade met Fetakaas, geroosterde paprika en olijven* 

Ma 22 Juli Juliennesoep, gebakken kippenbil, ratatouillegroenten en gratin dauphinois 
Di  23 Juli Wortelsoep, Kabeljauwfilet, dijonaisesaus en broccolipuree 
Woe 24 Juli Komkommersoep, Stoofvlees met bruin bier, witloofslaatje en gebakken krieltjes 
Do 25 Juli Kervelsoep, spaghetti bolognaise met geraspte kaas (wegwerpbakje)  
Vrij 26 Juli Aardappel-preisoep met ham, vispannetje op Normandische wijze met kruidenpuree 
Zat 27 Juli Italiaanse Tomatensoep, Kalfslapjes met witte kool en krieltjes 
 

 
Of Salade met gebakken kip, groene curry en ananas* 

Ma 29 Juli Groentesoep, braadworst met mosterdsaus, wortel en erwtjes en gratin 
Di 30 Juli Tomatenroomsoep met balletjes, pladijsfilet, beurre-blanc en bloemkoolaardappeltjes 
Woe 31 Juli Pompoen-wortelsoep, Waterzooi met kip, zomerse groenten en krieltjes 



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. 

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 


