Naam:

Goed om te weten
• In onze webshop vindt u alle producten van deze bestellijst met afbeeldingen
en bereidingswijzen: https://www.slagerijputman.nl/shop-2/
• Om de drukte te spreiden werken wij met tijdsblokken om uw bestelling af te
halen.
• U kunt enkel de artikelen op deze bestellijst vooraf bestellen, alle overige
producten zijn op voorraad en kunt u ter plekke meenemen
• We nemen van 19 t/m 24 december g n bestellingen aan van buffetten of
barbecuepakketten/menu’s.
• De samenstelling van gourmetschotels of andere opgemaakte schalen is niet
te wijzigen.
• U hoeft niet persé te bestellen, in onze toonbank vind u een ruime voorraad
kerstspecialiteiten. U kunt dus ook gewoon ter plekke kiezen.

De volgende producten zijn niet te bestellen
En hebben wij ruim voldoende op voorraad:
• Kleine hoeveelheden, zoals 2 biefstukjes of een varkenshaasje
• Carpaccio porties gesneden (alleen vlees)
• Vleeswaren, pat s, salades en sauzen, snack- en grillspecialiteiten
• Rundvlees: o.a soepvlees, gehakt, mergpijpjes
• Varkensvlees: o.a verse worst, gehaktsoorten en specials zoals
cranberryhaasjes
• Kip: o.a kip let en kippendijen

Adres:
Emailadres:
Telefoonnummer
Tijdsblok

Vrijdag 23-12

Zaterdag 24-12 Zaterdag 24-12

Winkel

Winkel

Pickup-point

08.00-0900

Gesloten voor
afhalen

09.00-10.00

Gesloten voor
afhalen

10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

Bestelling plaatsen
• Via de webshop, de snelste en makkelijkste manier:
• https://www.slagerijputman.nl/shop-2/
• Vul het kerstbestelformulier in en lever het uiterlijk zaterdag 17-12 in de
winkel in.
• Telefonisch via 026-4425368
• Bestellingen via e-mail kunnen wij helaas niet verwerken.

13.00-14.00
14.00-15.00

Gesloten voor
afhalen

Gesloten voor
afhalen

15.00-16.00

Gesloten voor
afhalen

Gesloten voor
afhalen

Bestelling afhalen
• U kunt kiezen uit de slagerij of het pickup point.
• Kies slagerij, als u naast uw bestelling nog andere producten nodig heeft.
• Kies het pickup-point als u verder niets nodig heeft en alleen de bestelde
artikelen wilt afhalen.
• Het pickuppoint bevindt zich aan de Poststraat 49 (aan de achterzijde van
onze winkel) en is alleen geopend op 24-12 tussen 10.00 en 14.00

474
475
476

schaal 2 personen

schaal 3 personen

schaal 4 personen

Al onze gourmetschotels zijn gluten- en
lactosevrij.
Vanaf 2 personen per schaal te bestellen.

600 gram

900 gram

1200 gram

€16,50 per schaal
Aantal schalen:

€24,75 per schaal
Aantal schalen:

€33,00 per schaal
Aantal schalen:

……………….

……………….

……………….

€23,90 per schaal
Aantal schalen:

€35,85 per schaal
Aantal schalen:

€47,80 per schaal
Aantal schalen:

……………….

……………….

……………….

Gourmetschaal mediterraan
Zonder varkensvlees
Lamsmerguez, haasbiefstuk, kalfsoester,
kipfilet in Griekse marinade, kipfilet in
knoflook-citroen en biefstukreepjes

€24,50 per schaal
Aantal schalen:

€36,75 per schaal
Aantal schalen:

€49,00 per schaal
Aantal schalen:

……………….

……………….

……………….

Gourmetschaal wild en gevogelte
Hertenbiefstuk, wildzwijnsfilet, en
eendenborstfilet allen naturel

€35,00 per schaal
Aantal schalen:

€52,50 per schaal
Aantal schalen:

€70,00 per schaal
Aantal schalen:

……………….

……………….

……………….

€23,40 per schaal
Aantal schalen:

€35,85 per schaal
Aantal schalen:

€47,80 per schaal
Aantal schalen:

……………….

……………….

……………….

Gourmetschaal luxe
Haasbiefstuk, kalfsoester, gemarineerde
varkenshaas, gemarineerde kipfilet,
gemarineerde biefstukreepjes en worstjes

621
622
623

1004
1005
1008

136
1015
1016

é

é

é

Fondueschaal luxe
Kogelbiefstuk, kalfsoester, varkenshaas,
kipfilet, naturel gehaktballetjes en Italiaanse
gehaktballetjes

fi

U kunt bij het pickup-point geen artikelen uit de winkel
bijbestellen.

Gourmet & fondueschotels

Gourmetschaal populair
Kogelbiefstuk, gemarineerde kipfilet,
shoarma, gemarineerde biefstukreepjes,
worstjes en puur porcburgertjes

495
496
497

Het pickuppoint bevindt zich aan de Poststraat 49.
u kunt hier uw vooraf bestelde producten
afrekenen en afhalen.

Rundvlees

100
gram

Uit de streek

aantal Gewicht

182 Rosbief aan stuk

€ 3,25

184 Kogelbiefstuk
vanaf 4 stuks te bestellen, anders
voldoende voorraad in de winkel

€ 3,89

185 Haasbiefstuk (Tournedos)
Vanaf 2 stuks te bestellen, anders
voldoende voorraad in winkel

€ 8,45

122 Haasbiefstuk
aan stuk, voor bijv. beef wellington

€ 8,45

191 Entrecôte

€ 3,35

± 325 gram p.st

171 Rib-eye

€ 3,19

± 450 gram p.st

141 Côte de boeuf met been
5 weken dry-aged, vanaf 1000
gram te bestellen

€ 3,95

147 Côte de boeuf zonder been
5 weken dry-aged, vanaf 800
gram te bestellen

€ 4,49

128 Bavette
Tussen 500 en 2500 gram

€ 2,99

175 Picañha/staartstuk
Tussen de 1000 en 2500 gram

€ 3,05

163 Runderriblappen in blokjes
Heerlijk voor boeuf bourguignon

€ 1,95
100
gram

Buitenlands rundvlees
Prime kwaliteit
151 Black Angus prime rib-eye
Noord-Amerikaans rund, 200
dagen graangevoerd.

€ 8,95

114 Black Angus prime bavette
Noord-Amerikaans rund, 200
dagen graangevoerd. Tussen 500
en 1500 gram te bestellen.

€ 5,15

110 Black Angus picañha/staartstuk
Noord-Amerikaans rund, 100
dagen graangevoerd. Tussen de
1500 en 2000 gram per stuk

€ 3,95

365 Black angus riblappen in blokjes
Mooie gemarmerd om te stoven

€ 2,29

397 Wagyu rib-eye
Origineel Japans rundvlees. World
best Wagyu winnaar Kagoshima.
De ultieme smaaksensatie -A4
kwaliteit

€ 26,50

aantal gewicht

prijs per
stuk

Traiteur
494 Borrelschaal Putman
Bestaande uit grillworst, kaasgrillworst,
leverworst, kookworst, Arnhemse metworst,
hausmacher en boerenmetworst.

Per schaal
±900 gram

209 Italiaans plateau
Heerlijke selectie luxe vleeswaren opgemaakt
op schaal. Bestaande uit mortadella,
parmaham, spianata romana, huisgemaakte
salami, coppa di Arnhem en walnotensalami

Per schaal
±450 gram

300 Charcuterieplateau
Variatie van luxe vleeswaren opgemaakt op
schaal. Bestaande uit serranoham, spijkertjes,
pain d’Ardenne, huisgemaakte salami,
sopressa Veneta en pepersalami

Per schaal
±450 gram

670 Bourgondische snackschaal
Warm of koud te eten, gevuld met kippeling,
grillworst, smulbuikjes, piripirivleugeltjes,
snaaiers en cocktailsaté.

Per schaal
±1200 gr

€ 20,75

€ 25,50
4-6
persoons
Schaal
€ 21,50

499 Luxe rundvleessalade
Huisgemaakte rundvleessalade opgemaakt
op schaal, gevuld met eieren, tafelzuren,
dressing en luxe vleeswaren: achterham,
fricandeau, boeren rauwe ham en cervelaat.

3-5
persoons
schaal
€ 26,95

70 Carpaccio compleet
Carpaccio van rosbief, opgemaakt met rucola,
truffelmayonaise, parmezaanse kaas en
pijnboompitten.

1 persoons
schaaltje
€ 4,95

50 Vitello tonnato compleet
Zachte kalfsfricandeau opgemaakt met
huisgemaakte tonijnmayonaise, kappertjes en
mesclunsla

1 persoons
schaaltje
€ 5,50

827 Gebraden kalfsfricandeau
Rosé gebraden en dun gesneden om zelf
vitello tonnato te bereiden

100
aantal gewicht
Hollands lams en kalfsvlees gram

€ 20,75

500 Rundvleessaladeschotel
Huisgemaakte rundvleessalade mooi
opgemaakt op schaal, gevuld met eieren,
tafelzuren en dressing

± 350 gram p.st

lams & kalfsvlees

€ 16,95

100 gram
€ 4,25

550 Aardappelgratin
Aardappelschijfjes met room, kaas en eieren,
voorgebakken als een mooi 1 persoons
timbaalvormpje.

€ 1,85

501 Aardappel truffelgratin
Aardappelschijfjes met room, kaas en
eieren,voorgebakken in ovenschaaltje, ± 325
gram per stuk (± 2 personen)

€ 4,25

164 Gevulde portobello
Paddestoel gevuld met roomkaas en
zongedroogde tomaatjes. Circa 150 à 200
gram per stuk.

844 Lamsrack heel

€ 5,15

± 500 gram p.st

843 Lamskotelet

€ 2,89

± 180 gram p.st

846 Lamsbout zonder been
Tussen de 250 en 2500
gram te bestellen

€ 2,99

845 Lamsbout met been
Tussen de 500 en 2500
gram te bestellen

€ 2,69

825 Kalfsoester

€ 4,49

•
•
•
•
•
•

804 Kalfsschnitzel naturel

€ 4,35

wij zijn gesloten op:

819 Kalfsriblap

€ 2,05

812 Kalfsschenkel ossobuco

€ 2,85

± 250-350 gram p.st

817 Kalfs entrecôte

€ 4,49

± 200-250 gram p.st

•
•
•
•

818 Kalfs rib-eye

€ 4,39

± 250-350 gram p.st

Prijs per
100 gram
€ 2,05

Wij zijn geopend op:
Dinsdag 20-12
Woensdag 21-12
Donderdag 22-12
Vrijdag 23-12
Zaterdag 24-12
Oudjaarsdag 31-12

van 09.00-18.00
van 09.00-18.00
van 09.00-18.00
van 09.00-18.00
van 08.00-16.00
van 08.30-16.00

Maandag 19 -12 i.v.m het verwerken van de bestellingen
1e en 2e Kerstdag
Dinsdag 27-12
Maandag 02-01

AANTAL
stuks

Onze kerstrollades
Al onze rollades zijn verkrijgbaar
vanaf minimaal 500 gram

100
gram

199 Runder rosérollade
traditioneel gekruid, om rosé te
braden

€ 3,09

267 Runderentrecôterollade
gevuld met parmaham, pesto,
parmezaan en pijnboompitjes

€ 3,45

Truffel-rosérollade
Met bospaddestoelentapenade,
truffelmarinade en parmezaan
831 Saltimbocca kalfsrollade
Mals kalfsvlees gevuld met
parmaham en salie

€ 1,89

€ 6,69

1054 Hertenstoofvlees in blokjes

€ 2,89

1072 Wildzwijnsstoofvlees in
blokjes

€ 3,95

1074 Wildzwijnsbiefstuk

€ 4,95

€ 2,35

± 110 gram/st.

909 Hazenbout

€ 2,35

± 400 gram/st.

€ 42,50

± 2000 gram/st.

908 Konijnenbout (tam)

€ 1,79

± 220 gram/st.

926 Franse konijnenbout (tam)

€ 2,79

± 250 gram/st.

€ 1,75

± 1650 gram/st.

€ 3,05

Circa 150
gram per plak

aantal gewicht

n.n.b

± 3,5 kilo

757 Gevulde kalkoen
Met bospaddestoelen
Op karkas en dij ontbeend
Vast gewicht ± 2,3 kg

n.n.b

± 2300 gram

928 Gevulde kalkoen
Met kastanjes en rozijnen
Op karkas en dij ontbeend
Vast gewicht ± 2,3 kg

n.n.b

± 2300 gram

963 Gevulde parelhoen
Met girolles en armagnac
Geheel ontbeend en
opgebonden als een
“pompoen”
Vast gewicht ±1,2 kg

n.n.b

± 1200 gram

906 Kwartel
Panklaar

€ 1,69

910 Kwartel ontbeend
Per 4 stuks te bestellen

12 Buikspek zonder zwoerd aan
stuk

€ 1,39

23 Buikspek met zwoerd aan stuk

€ 1,29

fi

fi

gewicht

927 Kalkoen Label rouge
Vast gewicht rond ± 3,3 kilo

€ 1,59

Na deze datum kunnen wij geen bestellingen meer verwerken

aantal

€ 1,59

15 Procureur aan stuk
voor bijv. pulled pork

Uiterlijke besteldatum
is zondag 18-12

100
gram

712 Kalkoen naturel
verkrijgbaar tussen ±2,8 en
10 kg

€ 2,59

fi

€ 4,95
€ 7,85

26 Varkenshaas (± 200-350 gram/
stuk mogelijk) vanaf 2 stuks te
bestellen,

fi

€ 13,50

Vanwege diverse omstandigheden is gevogelte dit jaar minder goed
verkrijgbaar. Vooral eendenborst let is schaars en hebben wij om
teleurstelling te voorkomen deels vooraf ingekocht. Hierdoor kan het zijn dat
we deze niet vers maar diepvries aanleveren. Ook zijn de prijzen van sommige
producten op het moment van drukken van deze folder nog niet bekend.
In onze webshop vindt u de actuele prijzen.

€ 5,95

100
gram

669 Beenhammetje naturel
gepekeld en rauw

Gewicht

907 Hazenrugfilet heel

Gevogelte

849 Gevulde lamsrollade
Gevuld met parmaham, pesto en
rozemarijn

fi

1050 Hertenfilet aan stuk

Aantal

€ 1,75

€ 1,89

Varkensvlees

€ 6,99

1079 Konijn heel (tam)

€ 1,89

150 Porchetta
Gevulde varkensbuikrollade met
salie, rozemarijn, tijm, knoflook en
pijnboompitjes

103 Carpaccio Tartufo
Dunne laagjes biefstuk gevuld
met rucola, parmaham,
parmezaan en truffelmarinade

100
gram

1053 Hertenbiefstuk

1096 Haas heel prijs per stuk

33 Mosterd varkensfiletrollade
Malse let met een Dijonmarinade

1049 Hertenfiletrollade
Malse herten let gekruid met
authentieke wildkruiden

Wild

1100 Reerugfilet heel
Max. 550 gram p.st
1101 Reestoofvlees in blokjes

€ 4,15

€ 1,89

46 Varkensschouderrollade
Lekker doorregen om lang te
braden, traditioneel gekruid

gewicht

€ 3,25

19 Varkensfiletrollade
Mager en traditioneel gekruid

154 Twijfelaarrollade
Varkensrollade van het gedeelte
tussen de let en schouder in,
traditioneel gekruid

aantal

n.n.b
per stuk

± 200 gram/st.

n.n.b

± 150 gram/st.

741 Label rouge hele kip
Vrije uitloop

€ 1,35

± 1500 gram/st.

719 Gildehoen hele kip

€ 0,92

± 1400 gram/st.

954 Poussin
Met knoflookcitroenmarinade en verse
kruiden

± 450 gram/st.
€ 7,25
per stuk

743 Eendenborstfilet naturel

n.n.b

± 225 gram/st.

726 Eendenborstfiletrollade
2 eendenborst lets opgerold
tot rollade, met sinaasappel
en provençekruiden

n.n.b

± 500 gram/st.

897 Geconfijte eendenbout
Om en om even bruin bakken

€ 2,15

± 250 gram/st.

