
Wij hebben diverse opties voor een geslaagd BBQ feestje, u kunt bij ons BBQ-vleespakketten 
bestellen of u gaat voor volledig gemak met onze BBQ-menu’s.  
Onze BBQ-menu’s zijn inclusief porseleinen borden, rvs bestek, BBQ inclusief gas, bezorging in 
luxe koelcontainer, ophalen en zelfs de afwas doen wij!  

Wilt u liever niet zelf achter de BBQ staan? Kies dan voor één van onze BBQ-buffetten, deze zijn 
inclusief kok die met de BBQ of smoker op uw gewenste locatie komt. 

Al onze BBQ specialiteiten komen uit eigen traiteurkeuken en worstmakerij , altijd vers en van de 
beste kwaliteit. 

In alle pakketten en menu’s worden de vlees- en vissoorten afzonderlijk verpakt, zo voorkomen we 
smaak- en eventuele allergeenoverdracht.  
Hierdoor kunt u het vlees makkelijk in de koelkast of koelcontainer bewaren, zodat het lekker vers 
en koel blijft.  

En als u toch liever spontaan gaat barbecueën vindt u in onze winkel en webshop altijd een 
uitgebreid assortiment aan spiesen, burgers, verse salades en sauzen.  
Ook voor vegetarische BBQ -gerechten kunt u bij ons terecht, zoals diverse soorten vegaburgers, 
portobello’s en groentespiesen. 
 Voor de keramische BBQ liefhebbers hebben wij allerlei soorten ‘groot vlees’ die low en slow 
bereid moeten worden. 
Onder andere procureur, buikspek, bavette , huisgerijpte côte de boeuf en Black Angus rib-eye 
hebben wij standaard in ons assortiment.  

Kortom, alles voor uw BBQ feestje vindt u in onze winkel of kijk op www.slagerijputman.nl/
webshop voor meer informatie 
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Surf & turf pakket €12,25 p.p 
• Solomio malse biefstukspies met 

zontomaatjesmarinade 
• Kipbrochette kipfilet met een marinade 

van oregano, tijm en knoflook 
• Zalmschuitje verse zalm in een 

aluschuitje met verse kruiden en citroen 
• Scampispies knoflook-citroenmarinade 

Luxe pakket   €12,95 p.p 
• Bavettespies malse Hollandse bavette  
• Varkenshaassaté met huisgemaakte 

satémarinade 
• Kalfs-saltimboccaspies met parmaham 

en salie  
• Rib-eye aan stuk, om te delen 

Vispakket   €12,50 p.p 
• Kabeljauwschuitje zachte filet in een 

zeezout&lampongpeper-marinade 
• Zalmschuitje verse zalm in een 

aluschuitje met verse kruiden en citroen 
• Scampispies met knoflook-

citroenmarinade 

vegapakket   €8,25 p.p 
Vanaf 1 persoon te bestellen 
• Groenteburger  
• Gevulde wrap gevuld met cheddar, 

mozzarella en bosui 
• Portobello gevuld met kruidenroomkaas 

Top 3 pakket  €4,95 p.p 
• Kipsaté malse voorgegaarde kipdijsaté 
• BBQ worstje deze lust iedereen! 
• Hamburger huisgemaakt van puur 

rundvlees 

Populair pakket  €6,95 p.p 
• Kipsaté malse voorgegaarde kipdijsaté 
• BBQ worstje deze lust iedereen! 
• Hamburger huisgemaakt van puur 

rundvlees 
• BBQ-procureur malse karbonade met 

Dijonmosterdmarinade 

Mediterraan pakket €8,95 p.p 
• Solomio malse biefstukspies met 

zontomaatjesmarinade 
• Toscaanse brochette varkenshaas met 

groene pestomarinade 
• Kip-lemonspies kippendij met knoflook-

citroenmarinade 
• Lamskebab lekker kruidig lamsgehakt op 

een spies 

Mixed grill pakket €9,25 p.p 
• Hamburger huisgemaakt van puur 

rundvlees 
• Toscaanse brochette varkenshaas met 

groene pestomarinade 
• Cheddar-jalapeño BBQ-worst, lekker 

pikant 
• BBQ-speklap de klassieker 
• Kipfiletsate met huisgemaakte 

satémarinade

BBQ-pakketten 
te bestellen vanaf 4 personen per pakket

Vul uw pakket aan met onze 

huisgemaakte salades en sauzen! 

Deze vindt u op 

www.slagerijputman.nl/webshop
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BBQ-menu’s 
te bestellen vanaf 15 personen 

Onze BBQ-menu’s zijn inclusief: 

• Vlees/vis/vegagerechten, gekozen uit 
onze menu’s 

• Huisgemaakte rundvleessalade  
• Pasta-pestosalade frisse pastasalade 

met paprika, tomaten, pijnboompitjes 
en kruiden in een balsamico 
yoghurtdressing. 

• Frisse rauwkostsalade, op basis van 
spitskool met appel en mandarijn 

• Huisgemaakte knoflook-, barbecue-, en 
satésaus 

• Stokbrood met kruidenboter 
• Porseleinen borden en rvs bestek 
• Tangen, opscheplepels en servetten  
• Huur BBQ inclusief gas en schoonmaak 
• Bezorging* en ophalen, de afwas doen 

wij 
• Onze menu’s worden bezorgd in een 

luxe koelcontainer, u heeft dus geen 
koelkastruimte nodig! 

• Gaat u op zondag BBQ-en? Dan 
bezorgen wij op zaterdag. 

* Binnen een straal van 8 km rondom ons 
adres (Steenstraat 90 in Arnhem) is 
inclusief bezorging, daarbuiten in 
overleg 

* Wijzigingen in aantallen kunt u tot 2 
dagen van tevoren doorgeven 

Basic menu   €14,75 p.p 
• Kipsaté malse voorgegaarde kipdijsaté 
• BBQ worstje deze lust iedereen! 
• Hamburger huisgemaakt van puur 

rundvlees 

Familiemenu  €16,75 p.p 
• Kipsaté malse voorgegaarde kipdijsaté 
• BBQ worstje deze lust iedereen! 
• Hamburger huisgemaakt van puur 

rundvlees 
• BBQ-procureur malse karbonade met 

Dijonmosterdmarinade 

Zomers spiezenmenu €18,75 p.p 
• Solomio malse biefstukspies met 

zontomaatjesmarinade 
• Toscaanse brochette varkenshaas met 

groene pestomarinade 
• Kip-lemonspies kippendij met knoflook-

citroenmarinade 
• Lamskebab lekker kruidig lamsgehakt op 

een spies 

Land & zeemenu  €21,95 p.p 
• Solomio malse biefstukspies met 

zontomaatjesmarinade 
• Kipbrochette kipfilet met een marinade 

van oregano, tijm en knoflook 
• Zalmschuitje verse zalm in een 

aluschuitje met verse kruiden en citroen 
• Scampispies met knoflook-

citroenmarinade
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Bent u geen BBQ-
liefhebber? 

kies dan voor het Megapanmenu 

Vanaf 15 personen te bestellen €16,95 
p.p 

Met onze reuzenpan van heeft u een leuk 
alternatief voor een “standaard” BBQ, deze 
reuzenpan van 60 of 90 centimeter 
doorsnede werkt met een gasfles en door 
de grootte kunt u gezellig samen om de 
pan staan en iedereen kan zijn eigen 
maaltijd bereiden. 

Inclusief: 

Vlees 
• Biefstuk Solomio malse reepjes met een 

zontomatenmarinade 
• Toscaanse varkenshaasreepjes met een 

groene kruidenmarinade 
• Kippendijreepjes met een knoflook-

citroen marinade  
• Shoarma van de procureur 

BIjgerechten 
• Stokbrood met kruidenboter 
• Ui, paprika, champignons 
• Huisgemaakte rundvleessalade 
• Coleslaw op basis van spitskool, ananas 

en appel 
• Krieltjes 
• Knoflooksaus 
• BBQ saus 

Benodigdheden 
• Pan 60 of 90 cm doorsnede afhankelijk 

van het aantal personen, inclusief 
gasfles 

• Porseleinen borden en rvs bestek 
• Bakboter, spatels en servetten 
• Bezorging en ophalen de afwas doen 

wij! 

XL-menu   €18,95 p.p 
• Hamburger huisgemaakt van puur 

rundvlees 
• Toscaanse brochette varkenshaas met 

groene pestomarinade 
• Cheddar-jalapeño BBQ-worst, lekker 

pikant huisgemaakt worstje 
• BBQ-speklap de klassieker 
• Kipsaté van de filet 

Fijnproeversmenu €22,75 p.p 
• Bavettespies malse Hollandse bavette  
• Varkenshaassaté de klassieker 
• Kalfs-saltimboccaspies met parmaham 

en salie  
• Rib-eye aan stuk, om te delen 

Uit de zeemenu  €22,25 p.p 
Vanaf 2 personen te bestellen 
• Kabeljauwschuitje zachte filet in een 

zeezout lampongpepermarinade 
• Zalmschuitje verse zalm in een 

aluschuitje met verse kruiden en citroen 
• Scampispies met knoflook-

citroenmarinade 

Vegetarisch menu  €17,95 p.p 
Vanaf 1 persoon te bestellen* 
• Groenteburger  
• Gevulde wrap gevuld met cheddar, 

mozzarella en bosui 
• Portobello gevuld met kruidenroomkaas 

en zontomaatjes 

*in plaats van rundvleessalade krijgt u bij 
dit menu aardappelsalade

Wilt u verschillende menu’s 

combineren? Dat kan, bel ons op 

026-4425368 en wij passen uw 

bestellin
g aan!
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Wilt u volledig ontzorgd 
worden? Kies dan voor een 
volledig verzorgd BBQ-buffet 

Bij deze BBQ-buffetten is inbegrepen: 

• BBQ-kok 
• Borden en bestek  
• BBQ/smoker 
• Opscheplepels, tangen en servetten 
• Bezorging, ophalen en de afwas 

festivalbuffet  

€28,50 p.p/ vanaf 40 personen 

Bijgerechten  
• Luxe brood met kruidenboter  
• Rundvleessalade huisgemaakt en luxe 

opgemaakt 
• Pasta-pesto salade met paprika en 

tomaat 
• Groene salade luxe mesclunsla met 

tomaatjes en balsamicodressing 
• Coleslaw met spitskool, appel en 

mandarijn 
• Fruitsalade van vers seizoensfruit 

Sauzen 
• Knoflooksaus huisgemaakt 
• Satésaus 
• American BBQ sauzen in diverse 

smaken 

Vlees&vis 
• Kipdijsaté met satésaus en gebakken 

uitjes 
• Kip-lemonspies van malse kippendijtjes 
• Solomio malse biefstukspies met 

zontomaatjesmarinade 
• Spareribs voor de kluivers 
• Cheddar-jalapeñoworst lekker pikant 

BBQ-worstje 
• Hamburger van puur rundvlees 
• Pulled pork met party pitabroodjes 
• Scampispies in knoflook-

citroenmarinade

BBQ-catering 
vanaf 40 personen/met kok 

Bourgondisch speenvarken 
buffet        
            
€22,50 p.p/ vanaf 40 personen 

Sfeervol&stoer 

Gerechten 
• Speenvarken aan het spit  
• Luxe brood met kruidenboter  
• Coleslaw met spitskool, appel en 

mandarijn 
• Groene salade luxe mesclunsla met 

tomaatjes en balsamicodressing 
• Aardappelsalade luxe opgemaakt  
• Krieltjes  met spekjes en ui, ter plekke 

bereid in onze megapan  
• Sauzen knoflook-, honing-mosterd en 

barbecuesaus
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Masterbuffet 
Ons paradepaardje, met luxe 
voorgerechten, culinaire salades en de 
mooiste stukken vlees en vis 

€36,95 p.p/ vanaf 40 personen 

Inclusief  
• BBQ-kok 
• Borden en bestek  
• BBQ/smoker 
• Opscheplepels, tangen en servetten 
• Bezorging, ophalen en de afwas 

Voorgerechten 
• Luxe brood met kruidenboter  
• Carpaccio opgemaakt met truffelmayo, 

pijnboompitjes en parmezaan  
• Vitello tonnato zachte gebraden 

kalfsfricandeau met tonijnmayonaise en 
kappertjes 

Salades  
• Pasta-pesto salade met tomaat en 

paprika in een frisse balsamico-
yoghurtdressing 

• Groene salade luxe mesclunsla met 
tomaatjes en balsamicodressing 

• Coleslaw met spitskool, appel en 
mandarijn 

Sauzen 
• Aioli huisgemaakt 
• Chimichurri 
• American BBQ sauzen in diverse 

smaken 

Vlees&vis 
• Côte de Boeuf 6 weken gerijpte rib-eye 

met been, ter plekke getrancheerd 
• Zalmfilet in zijn geheel, met verse 

kruiden en citroen 
• Scampispies in een knoflook-

citroenmarinade  
• Bavette van eigen Belgisch Blauw rund 
• Kipfilet in een oregano-tijm marinade 
• Black angusburger met peper, zout en 

puur rundvlees  
• Lamskotelet met groene pestomarinade 
• Brochette de luxe varkenshaas gevuld 

met zontomaat en serranoham

Wilt u zelf uw luxe BBQ-buffet 

samenstellen? Ook maatwerk is mogelijk! 

Bel of mail ons gerust.
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